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ИЗПИТЕН ТЕСТ 

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ НА ТЪРГОВСКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ 

 

І ГРУПА „ПРАВНА РАМКА“      (5 въпроса х 2 точки) 

ЗАТВОРЕНИ ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ (с един верен отговор) 

1.  Търговското предприятие по своята същност представлява съвкупност от: 
a) Вземания, дългове и фактически отношения; 
b) Задължения, материални активи и бъдещи вземания; 
c) Права, задължения и фактически отношения 
d) Задължения, фактически отношения и вземания; 
e) Съдебно присъдени вземания, ликвидни и изискуеми задължения и дивиденти от 

дейности. 

2. Предмет на оценка по Закона за независимите оценители са само: 
a) Обекти, оценяеми в пари; 
b) Обекти, които са предмет на разпоредителна сделка; 
c) Обекти, които съществуват в натура към датата на възлагане на оценката, а не са 

погинали; 
d) Няма верен отговор. 

 
3. Камарата на независимите оценители е създадена, за да осигурява: 

a) Работа на независимите оценители; 
b) И регулира упражняването на професията на независим оценител; 
c) Необходимата за съставяне на пазарната оценка информация. 

 
4. Пазарната оценка на предприятието представлява становище на независимия оценител относно 
стойността на обекта за конкретна цел и тази оценка по необходимост и по силата на закона съотнася 
оценката към: 

a) Времето на възникване на обекта на оценката; 
b) Датата на предаване на оценителския доклад на възложителя; 
c) Конкретна дата (дата на оценката); 
d) Датата на извършване на разпоредителната сделка с обекта на оценката, поради която се 

налага възлагането й. 
 
  5. Независимият оценител носи имуществена отговорност за вреди: 

a) Които само лично е причинил на Възложителя; 
b) Които е причинил в рамките на срока на Договора за възлагане на оценката, но не и след 

изтичане на този срок; 
c) Които е причинил на Възложителя, ако те са пряка и непосредствена последица от негови 

виновни действия;  
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IІ ГРУПА „СПЕЦИФИЧНА МАТЕРИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

ВЗЕМАНИЯ“        (10 въпроса х 2 точки) 

ЗАТВОРЕНИ ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ (с един верен отговор) 

1. Намаляването на стойността на предприятието под влияние на външни фактори като нарастваща 
конкуренция и спад на пазарното търсене на произвежданата продукция се нарича: 

a) Технологично остаряване 
b) Икономическо обезценяване 
c) Физическо износване. 

 
2. Как може да се изчисли пазарният множител „Цена/Печалба“ на компания, чиито акции се търгуват на 
фондовата борса: 

a) Чрез делението на балансовата стойност на собствения капитал на печалбата на компанията 
b) Чрез делението на общата стойност на компанията (цената на една акция умножена по 

количеството акции в обръщение) на обема на нетните приходи от продажби 
c) Чрез деленето на общата стойност на компанията (цената на една акция умножена по количеството 

акции в обръщение) на печалбата на компанията     
 
3. Предприятието е стока с инвестиционен характер, защото: 

a) Разходите за придобиването му са разделени във времето от възвращаемостта, получавана в 
резултат на функционирането му 

b) Притежава дълготрайни активи 
c) Има потребителна стойност. 

 
4. Неоперативните активи в оценяваното предприятие: 

a) Пряко са свързани с производствено-технологичния процес 
b) Участват пряко в създаването на принаден продукт 
c) Не участват пряко в производствено-технологичния процес. 

5. Вярно ли е съждението : "Стойността е факт!" 

a) да, стойността е факт, защото всеки обект на оценка има стойност; 
b) не, стойността  е мнение на независимия оценител; 

 
6. Вземанията на предприятието са: 

a) Материален актив 
b) Финансов актив 
c) Нематериален актив 

 
7. Ако бизнесът носи нестабилно променящ се поток на дохода, то какъв метод е целесъобразно да се 
използва, за да се определи стойността му: 
а)  Метод на капитализирания доход  
б)  Метод на дисконтирания паричен поток 
в)  Метод на свръхдохода 
 
8. Пазарната стойност е предмет на пазарната оценка и може да бъде различна за различните оценители. 

a) Вярно     
b) Невярно 

9.  В коя статия обикновено не се внасят корекции в баланса при оценката по метода на чистата стойност 
на активите: 
а)    Дълготрайни активи 
б)    Парични средства в лева 
в)    Вземания. 
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10. Какво показва разликата между текущите активи и текущите пасиви на предприятието:   
a) Величината на собствения оборотен капитал  
b) Способността на предприятието да плаща своевременно своите дългове  
c) Равнището на рентабилност на предприятието 

 

III ГРУПА. „МЕТОДОЛОГИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕТО И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНКАТА“
             70 точки 

 

Задачи от стойността на парите във времето    (3 задачи х 5 точки) 

Условие Решение 

Задача 1. Каква ще бъде бъдещата стойност на 7000 

лв. след 2 години ако се олихвяват с 12 % годишен 

лихвен процент и се прилага: 

a) Сложна лихва на тримесечна база; 

b) Сложна лихва на шестмесечна база; 

c) Непрекъснато олихвяване. 

Отговор 1: 8 867,40 лв. 

𝑭𝑽 = 𝟕𝟎𝟎𝟎(𝟏 +
𝟎.𝟏𝟐

𝟒
)
𝟒𝒙𝟐

= 𝟖𝟖𝟔𝟕. 𝟒𝟎 

 

Отговор 2: 8 837.34 лв. 

𝑭𝑽 = 𝟕𝟎𝟎𝟎(𝟏 +
𝟎.𝟏𝟐

𝟐
)
𝟐𝒙𝟐

= 𝟖𝟖𝟑𝟕. 𝟑𝟒 

 

Отговор 3: 8 898.74 лв. 

𝑭𝑽 = 𝟕𝟎𝟎𝟎е𝟎,𝟏𝟐𝒙𝟐 = 𝟖𝟖𝟗𝟖. 𝟕𝟒 

 

Задача 2. Предприемач кандидатства за кредит за 

сума от 85000 лева. Ако срокът на искания заем е 3 

години и годишният лихвен процент е 12%, то какъв 

ще бъде размера на месечната анюитетна вноска на 

кредитоискателя в края на всеки месец? 

Отговор: 2 823.22 лв 

 

𝑨 =
𝟖𝟓𝟎𝟎𝟎

𝟏

(
𝟎. 𝟏𝟐
𝟏𝟐 )

[𝟏 −
𝟏

(𝟏 +
𝟎. 𝟏𝟐
𝟏𝟐

)
𝟏𝟐𝒙𝟑]

= 𝟐𝟖𝟐𝟑. 𝟐𝟐 

Задача 3. По повод първия учебен ден на дъщеря си 

бизнесмен решава да дарява на училищното 

настоятелство в края на всяка учебна година по 2000 

лева до завършването на средното образование на 

момичето. Ако средствата в банковата сметка на 

настоятелството се олихвяват с 4% годишна лихва, то 

каква сума ще се натрупа за целия 12 годишен 

период?  

Отговор: 30 051.61 лв. 

 

𝑭𝑽𝑨 = 𝟐𝟎𝟎𝟎 [
(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟒)𝟏𝟐 − 𝟏

𝟎. 𝟎𝟒
]

= 𝟑𝟎𝟎𝟓𝟏. 𝟔𝟏 
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Задачи от различни подходи      (2 задачи х 15 точки) 

1. Определете пазарната стойност на “Липа” ООД по Метода на чистата стойност на активите (МЧСА) към 
31.12.ХХХХ г. Разполагате с баланса на предприятието към датата на оценката и с пазарната оценка на 
активите и пасивите на дружеството към 31.12. ХХХХ г.  

  

 Балансова стойност 
(хил.лв) 

  

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 6700   

Земи 300   

Сгради 1400   

Машини и съоръжения 3000   

Нематериални активи 2000   

КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ 5800   

Материални запаси 2000   

Вземания 2400   

Парични средства в лв 1400   

СУМА НА АКТИВА 12500   

Собствен капитал 7200   

Задължения 5300   

СУМА НА ПАСИВА 12500   

 

Пазарна стойност на отделните активи и пасиви на дружеството е: 

1) Земи – 1050  х. лв  
2) Сгради – 3980 х. лв 
3) Машини и съоръжения – 9000  х. лв 
4) Нематериални активи – 3000 х. лв 
5) Материални запаси – 1900 х. лв 
6) Вземания – само 15% от тях са събираеми 
7) Задълженията на дружеството са увеличени с 300 х.лв поради неосчетоводен данъчно-облагателен 

акт. 
8) Спестени разходи на купувача – неосезаем актив, формиран от: 

a) Разходите за набиране и обучение на персонал. Изчислени са на базата на фактически 
разходи за заплати и осигуровки на заетия във фирмата персонал за една седмица. Тези 
разходи по оценка възлизат на 1 270 х.лв. 

b) Разходи за провеждане на технически изпитания на машините и оборудването на 
предприятието. Пазарната стойност на тези разходи е определена като спестени лихви от 
евентуален кредит за изграждане и съоръжаване на машините и съоръженията по пазарна 
стойност. В случая е взет предвид годишен лихвен процент по кредит от търговски банки 
= 12%, който купувачът би ползвал само 9 месеца. 
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№   

Балансова 

стойност 

хил.лв 

Оценителска 

корекция 

хил.лв 

Оценка по 

МЧСА хил.лв 

1 ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 6700 10330 17030 

2 Земи 300 750 1050 

3 Сгради 1400 2580 3980 

4 Машини и съоръжения 3000 6000 9000 

5 Нематериални активи 2000 1000 3000 

6 КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ 5800 -2140 3660 

7 Материални запаси 2000 -100 1900 

8 Вземания 2400 -2040 360 

9 Парични средства в лв 1400 0 1400 

10 СУМА НА АКТИВА 12500 8190 20690 

11 Собствен капитал 7200 7890 15090 

12 Задължения 5300 300 5600 

13 СУМА НА ПАСИВА 12500 8190 20690 

 

Пазарна стойност на Липа ООД преди отчитане на спестените 

разходи на купувача хил.лв 15090 

     

 СПЕСТЕНИ РАЗХОДИ ЗА КУПУВАЧА 

 

Разходи за обучение на персонала 

хил.лв 0 1270 1270 

 

Разходи за провеждане на 

технически изпитания на машини 

и съоржения хил.лв 0 810 810 

 
Спестени разходи на купувача 

хил.лв 0 2080 2080 

 

ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА С 

ОТЧИТАНЕ НА СПЕСТЕНИТЕ 

РАЗХОДИ НА КУПУВАЧА 

хил.лв 7200 9970 17170 

     

 

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА ЛИПА ООД след отчитане на 

спестените разходи на купувача  

(15 090+2080) 17 170 хил.лв 
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2. Определете пазарната стойност (ПС) на собствения капитал на компанията АВС АД към 31.12.2012 г. с 

използване на метода на свръх дохода. Разполагате с пазарна оценка по МЧСА за отделните материални 

активи, а именно: 

Дълготрайни материални активи (ДМА) – пазарна стойност   3 000 хил.лв 
Краткотрайни активи – пазарна стойност     1 500 хил.лв 
Нематериални активи  - пазарна стойност                     350 хил.лв 
 
Пазарната стойност на дълга на компанията възлиза на  2500 хил.лв, а нормализираната нетна печалба на 
дружеството, към датата на оценката, е  600 хил.лв. 

За да приложите метода на свръх дохода разполагате с информация за възвращаемостта на отделните 
активи на дружеството:  

 ДМА – възвращаемост 12%   

 Нематериални активи – възвращаемост 18%  

 Краткотрайни активи – възвращаемост 6%  

 Коефициент на капитализация на неосезаемите активи  – 28% 

 

   Решение:   

1 Пазарна стойност на ДМА   3000 хил.лв 

2 Пазарна стойност на краткотрайните активи 1500 хил.лв 

3 Пазарна стойност на нематериалните активи 350 хил.лв 

4 Пазарна стойност на осезаемите активи (р.1+р.2+р.3) 4850 хил.лв 

5 Нормализирана нетна печалба 600 хил.лв 

6 Възвращаемост на ДМА 12% 

7 Възвращаемост на нематериалните активи 18% 

8 Възвращаемост на краткотрайните активи 6% 

9 Коеф.капитализация на неосезаемите активи 28% 

10 Принос на ДМА в нетната печалба 360 хил.лв р.1*р.6 

11 Принос на краткотрайните активи в нетната печалба 90 хил.лв р.2*р.8 

12 Принос на нематерилните активи в нетната печалба 63 хил.лв р.3*р.7 

13 Сума на приноса на осезаемите активи в нетната печалба 513 хил.лв р.10+р.11+р.12 

14 Свръх доход  87 хил.лв р.5 – р.13 

15 Пазарна стойност на неосезаемите активи 311 хил.лв р.14/р.9 

16 Пазарна стойност на активите на АВС АД общо 5161 хил.лв р.4+р.15 

17 Дълг 2500 хил.лв 

18 Пазарна стойност на АВС АД 2661 хил.лв р.16-р.17 
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Казус (комплексна задача)        (1 х 25 точки) 

Възложена ви е пазарна оценка на 100% от капитала на непублично предприятие „Слънце” АД във връзка 
с продажбата му. За определяне на пазарната стойност на оценявания обект използвайте: 

 метода на дисконтирания паричен поток 
 метода на сделките 
 

 Метода на дисконтирания паричен поток  

Разполагате със следната информация за оценяваното предприятие:  

1) Дата на оценката – 31.12.2011 г.  
2) Прогнозният период е 2-годишен. 
3) Нетна оперативна печалба след данъци, реализирана в отчетната година, е 44 хил.лв. Тази 

печалба ще расте, според прогнозния сценарий, през прогнозния период   със следните 
темпове: първа прогнозна година – 4.00%; втора прогнозна година 5.00% 

4) Данъчната ставка, към датата на оценката, е 10% и ще запази равнището си и през прогнозния 
период. 

5) Амортизацията през отчетната година възлиза на 11 хил.лв. 
6) Капиталовите разходи през отчетната година са 120% от амортизацията за същия период. 
7) Инвестициите в изменение на оперативния оборотен капитал през отчетната година възлизат 

на 9 хил.лв. и според прогнозния сценарий няма да променят стойността си в прогнозния 
период. 

8) Годишният темп на нарастване на чистите инвестиции през прогнозния период е 2%. 
9) Темпът на нарастване на чистия паричен поток в следпрогнозния период е 1,5 %. 
10) Собствения капитал на компанията възлиза на 598 хил. лв., а дългът й на 122 хил.лв. 
11) За да определите нормата на дисконтиране (r) е необходимо да изчислите цената на 

финансиране със собствен капитал и среднопретеглената цена на капитала на компанията, 
като използвате следните данни в разчетите: 

 Бета безлостова (unlevered) за съответния отрасъл, САЩ   βU US = 0,85 
 Данъчната ставка (Т BG) = 10%. 
 Премията  за странови риск за България (CR BG) =  3,00% 
 Пазарната рискова премия на един развит пазар (САЩ)  RP US = 4,10%,  
 Доходност по дългосрочни  български ДЦК  RF BG  = 5,19 %,  
 Цената на дълга е 9.50% 

 
Решение: 

 

№ Показател Х0 Х1 Х2 TV 

1 Нетна оперативна печалба след данъци 44 45,76 48,05   

2 

Темп на растеж на Нетната печалба през 

прогнозния период   4% 5%   

3 Амортизация 11       

4 Капиталови разходи = 120% от ред 3  13,2       

5 Изменение на оборотния капитал 9 9 9   

6 Чисти инвестиции (р.4-р.3) 2,2 2,24 2,29   

7 

Чист паричен поток за инвестиран капитал 

- FCFF   34,52 36,76   
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8 

Tемп (g) на нарастване на FCFF в 

следпрогнозния период       1,50% 

9 Собствен капитал 598       

10 Дълг 122       

11 Инвестиран капитал 720       

12 WACC (норма на дисконтиране r) 11,71%       

13 Бездългова бета за отрасъл USA 0,85       

14 Данъчна ставка (Т) 10%       

15 Съотношение "Дълг/СК" - D/E  (р.10/р.9) 0,20       

16 

Бета на оценяваната компания -                                                       

βL COMPANY = βULUS  * (1 +(1 – TBG) * 

(D/E)  1,01       

17 Отн.дял СК (р.9/р.11) 0,83       

18 Отн.дял Дълг (р.(10/р.11) 0,17       

19 

Базисна пазарна рискова премия за един 

развит пазар  (САЩ) 4,10%       

20 Премия за странови риск България 3,00%       

21 Rf на 10-годишни български ДЦК 5,19%       

22 

Цена на собствен капитал САРМ)                             

RE = RF BG  + βL company * [RP US + CR 

BG]       12,36%       

23 Цена на дълга 9,50%       

24 

Коефициент на капитализация (Кк)  (р.12-

р.8) 10,21%       

25 25.DFCFF   30,90 29,46   

26 26.TV (хил.лв)       363,47 

27 DTV (хил.лв)     291,27   

28 PV по инвестиран капитал  351,62       

29 PV по СК (р.28-р.10) 229,62       

Или със закръгляне 230 хил.лв 

 
 

 Метода на сделките.  

В качеството на аналози сте подбрали две български непублични предприятия, на които 100% от капитала 
е бил продаден около датата на оценката. За аналозите са известни следните данни: 

№ Показатели (хил.лв) Аналог 1 Аналог 2 

1 Цена  210 185 

2 Нетна оперативна печалба 41 38 

3 Собствен капитал 450 510 

 
При определяне на стойността на „Слънце“ АД по метода на сделките, както пазарните множители, така и  

аналозите включете с еднаква тежест в оценката. 

 

Решение: 

№ Показатели Аналог 1 Аналог 2 

Оценявано 

предприятие 

1 Цена 210 185   

2 Нетна печалба 41 38  44 

3 Собствен капитал 450 510  598 
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4 ПМ Цена/Печалба 5,12 4,87   

5 ПМ Цена/Собствен капитал 0,47 0,36   

6 ПАЗАРНА СТОЙНОСТ по ПМ Цена/Печалба 225,37 214,21   

7 

ПАЗАРНА СТОЙНОСТ по ПМ 

Цена/Собствен капитал 274,87 213,66   

8 

Пазарна стойност по аналози при равна тежест 

на множителите 250,12 213,93   

9 

СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА СТОЙНОСТ ОТ 

ДВАТА АНАЛОГА (със закръгляне) хил.лв 232  

 

Окончателната пазарна оценка на „Слънце“ АД формирайте при следните тежести на оценките от 

приложените методи: 

 0,55 за метода на дисконтирания паричен поток 

 0,45 за метода на сделките. 
 
Решение: 

Оценителски метод 

Стойност 

хил.лв Тежест 

Претеглена 

стойност хил.лв 

Метод на дисконтирания паричен поток 230,00 0,55 126,50 

Метод на сделките 232,00 0,45 104,40 

КРАЙНА ПРЕТЕГЛЕНА ОЦЕНКА НА 

СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (със 

закръгляне) (хил.лв)   1 231 

 


