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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. 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. 

 

2. 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; 

3. Кое от изброените обстоятелства не представлява необходимо присъщо съдържание на 

Договора за възлагане на оценка: 

a) Еднозначно определяне на обекта на оценката; 

b) Срокът за извършване на дейностите по оценяване; 

c) Точната регламентация на правните средства за защита на оценителя при 

оспорване на оценката;  

d) Договорено възнаграждение, в полза на изпълнителя по договора.  

 

4. Стандартите за бизнес оценяване регулират: 

a) Взаимоотношенията между възложителя и оценителския екип 

b) Стойността на оценяваното имущество 

c) Изискванията към информацията, използвана за оценка на бизнеса с помощта на 

различни подходи и методи 

 

5. Независимият оценител може да получи правоспособност по ЗНО за извършване на следните 

видове оценки на (Посочете грешното)/: 

a) Недвижими имоти; 

b) Търговски предприятия и вземания; 

c) Права върху интелектуална и индустриална собственост и други фактически 

отношения; 

d) Финансови активи и финансови институции; 

e) Земеделски земи и трайни насаждения; 

f) Поземлени имоти и горски насаждения; 

g) Машини и съоръжения; 

h) Културни ценности – движими вещи; 

i)  Други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими 

културни ценности; 

j) Недвижими културни ценности. 
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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. Активите на предприятието са: 

a) ресурси на предприятието, от които същото очаква да получи икономическа изгода; 

b) допълнителни резерви; 

c) задължения към трети лица. 

 
2. Лихвеният риск е загуба от неблагоприятна промяна в лихвените проценти. 

а) Вярно.      б) Грешно. 

 

3 Една от причините парите днес имат по-висока стойност от парите утре е, че даден индивид 

може да вложи определена сума пари днес и да започне да реализира някакъв доход за бъдещ 

период във времето. 

а) Вярно.      б) Грешно. 

 

4. Възвращаемостта за периода на притежаване на актива (holding period return) има два 

източника – доход и капиталова печалба (загуба). 

а) Вярно.      б) Грешно. 

 

5. Перпетуитетът представлява равно по размер парично плащане, извършвано през равни 

интервали във времето. 

а) Вярно.      б) Грешно. 

 
6. В Международните стандарти за оценяване, третират ли се методически въпроси. 

а) да  б) не  в) частично 

 
7. В счетоводния баланс  основния капитал: 

a) се посочва в пълен размер, независимо дали е внесен изцяло или не; 

b) не се  посочва, до   пълното му внасяне; 

c) се посочва до внесения размер. 
 

8. Възложена ви е оценка на дървообработващото предприятие „ММ“ АД по метода на 

дисконтираните парични потоци. В хода на анализа установявате, че дружеството разполага и с 

почивна станция в Созопол, инвестиционни имоти, богата колекция от картини на стари 

майстори. Как ще класифицирате тези активи: 

a) Оперативни 

b) Неоперативни 

c) Други активи 

 
9. Разходите за бъдещи периоди са: 

a)  непризнати през текущия отчетен период разходи, които се посочват в актива на 

счетоводния баланс; 

b) вземания от трети лица,с дългосрочен характер; 

c) задължения към трети лица с дългосрочен характер.  

 
10. Невнесеният капитал се посочва в счетоводния баланс: 

a) като актив; 

b) като отрицателна величина в пасива на баланса; 

c) а) и b) 
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III ГРУПА. „МЕТОДОЛОГИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕТО И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ 

НА ОЦЕНКАТА“          70 точки 

 

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

1. Каква ще бъде бъдещата стойност на 1000 лв. след 2 години ако се олихвяват с 12 % годишен 

лихвен процент и се прилага: 

a) Сложна лихва на месечна база; 

b) Сложна лихва на тримесечна база; 

c) Непрекъснато олихвяване. 

 

2. Кредитоискател има възможност да плаща по 275 лева в края на всеки месец по заем. Ако 

срокът на искания заем е 5 години и годишният лихвен процент е 12%, то каква сума може да 

отпусне банката на кредитоискателя при описаните условия? 

3. Ваш приятел решава да спестява по 500 лева в края на всяко тримесечие в продължение на 4 

години. Ако годишният лихвен процент е 4%, то с каква сума ще разполага в края на 4-та 

година Вашия приятел. 

Задачи от различни подходи      (2 задачи х 15 точки) 
 

1. Във връзка с предстояща продажба на 100% от капитала на непубличната компания  

„Вихрен“ АД Ви е възложена оценка по Метода на чистата стойност на активите (МЧСА). 

Възложителят иска от Вас да определите и Ликвидационната стойност (ЛС) на дружеството. 

За целта разполагате с:   

 изходните данни от баланса към датата на оценката: 

                                                   

№ 
  Балансова стойност  - 

хил.лв 

1 Земи 293 

2 Сгради 4191 

3 Машини и съоръжения 12486 

4 Транспортни средства 410 

5 Стопански инвентар 229 

6 ВСИЧКО ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ  17609 

7 Материали 12224 

8 Вземания 2359 

9 Парични средства в лева 1346 

10 Парични средства във валута 6407 

11 ВСИЧКО КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ 22 336 

12 ВСИЧКО АКТИВИ  39 945 

13 ЗАДЪЛЖЕНИЯ   

14 Дългосрочни задължения по банкови заеми 9 845 

15 Задължения към персонала 1 602 

16 Задължения към бюджета 1 414 

17 Задължения към соц.осигуряване 976 

18 Други задължения 450 

19 ВСИЧКО ЗАДЪЛЖЕНИЯ 14 287 

20 СОБСТВЕН КАПИТАЛ  25 658 

21 ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ 39 945 
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 Резултати от оценката на отделните активи и пасиви: 

Земи – пазарната им оценка възлиза на 590 хил.лв; Сгради – корекция +3020 хил.лв спрямо 

балансовата им стойност; Машини и съоръжения – корекция: минус 890 хил.лв., поради 

технологично износване; Транспортни средства – пазарната им стойност е 369 хил.лв; 

Стопански инвентар – няма основание за корекция; Материали – балансовата стойност е 

намалена с 580 хил.лв.; Вземания – съществува риск от несъбиране на 309 хил.лв; Паричните 

средства във валута са оценени по фиксинга на БНБ в деня на оценката и са с коректив +290 

хил.лв; Задължения – не съществува основание за корекция с изключение на „Други 

задължения”, увеличени с дължимата сума по ревизионен акт в размер на 333 хил.лв. 

 За определяне на ликвидационната стойност на Вихрен АД разполагате с допълнителни 

данни, че:  

a) разходите за ликвидация представляват 25% от пазарно оценените по МЧСА  

активи на предприятието;  

b) ликвидацията ще продължи 30 месеца;  

c) норма на дисконтиране е 11.5%. 

2. Към 31 декември 2012 г. разполагате със следната информация за “Harberford Enterprises”: 

a) оперативна печалба след данък [EBIT*(1-T)] за 2012 г. е 800 милиона долара; 

b) амортизациите за 2012 г. са 160 милиона долара; 

c) капиталовите разходи за 2012 г. са 320 милиона долара; 

d) не се предвижда промяна в оперативния оборотен капитал; 

e) очаква се свободният паричен поток да нараства годишно с 4% за неопределено дълъг 

период;  

f) средно претеглената цена на капитала е 9%; 

g) пазарната стойност на дълга на компанията е 4800 млн. долара;  

h) броят на емитираните обикновени акции е 320 милиона. 

Определете каква е пазарната стойност на една обикновена акция на “Harberford Enterprises”, 

като използвате подходящия метод за оценка. 

 

 

Казус (комплексна задача)      (1 х 25 точки) 

Възложено ви е да определите пазарна стойност на собствения капитал на непублично 

предприятие за производство на мебели „Ясен” АД към 31.12.2011 г. във връзка с продажбата 

на 100% от капитала му. За оценката използвате два метода:  

 Метод на дисконтирания паричен поток (Приходен подход); 

 Метод на капиталовия пазар (Пазарен подход).  

 

Разполагате със следните изходни данни: 

 

 За Метода на дисконтирания паричен поток: 

Данни за отчетната година (X0) 

1) Нетна оперативна печалба след данъци        310 хил.лв 

2) Разходи за амортизация          130 хил.лв 

3) Капиталови разходи          180 хил.лв 

4) Инвестиции в изменение на оперативния оборотен капитал                 100 хил.лв 

Данни за прогнозния период 

1) Прогнозен период            3 години 

2) Чистият паричен поток ще нараства през тригодишният прогнозен период с постоянен 

темп от 6% годишно, а в следпрогнозния период – с темп 1%. 

3) Инвестираният капитал на компанията възлиза на 560 хил. лв, като делът на собствения 

капитал е 38.00%, разпределен в 21 280 броя акции с номинал 10 лв. 
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4) За да определите нормата на дисконтиране (r) е необходимо да изчислите цената на 

финансиране със собствен капитал, цената на финансиране с дълг и среднопретеглената 

цена на капитала на компанията. Използвайте следните изходни данни в разчетите: 

 Бета безлостова (unlevered) за съответния отрасъл, САЩ   βU US = 1,15. 

 Данъчната ставка (Т BG) е 10%. 

 Премията  за странови риск за България (CR BG) =  2,63% 

 Пазарната рискова премия на един развит пазар (САЩ)  RP US = 6%,  

 Доходност по дългосрочни  български ДЦК  RF  е 5,19 %,  

 Коефициент „Покритие на лихвите“ (ЕВIT/лихви) = 3.95 

5) Дружеството разполага с неоперативни активи, чиято пазарна стойност към датата на 

оценката е 120 хил.лв. 

 

 За Метода на капиталовия пазар 

В качеството на аналози сте избрали канадските публични мебелни предприятия „Azur 

Confort““ и „Loft“.  Данните за аналозите са представени в следващата таблица: 

Показатели Аналог „Azur Confort“  Аналог „Loft“ 

Абсолютен брой акции 34 500 40 000 

Цена на акция (лв) 40 55 

Нетна оперативна печалба след данъци – 

хил.лв  280                 304    

Амортизация  - хил.лв                 210  156     

 

За да направите оценката: 

a) Изчислете всички възможни пазарни множители за всеки от аналозите; 

b) Включете изчислените пазарни множители за всеки от аналозите с еднаква тежест в 

оценката на „Ясен” АД 

c) Вземете предвид страновия риск, който към датата на оценката за България възлиза на 

65.7 пункта, а за Канада – на 80.2 пункта, на база Index of Economic Freedom. 

d) Финалната оценка на „Ясен” дефинирайте като претеглена от оценките по всеки аналог 

при следните тежести: 

 Оценена пазарна стойност на база аналог „Azur Confort“ ”   0,65 

 Оценена пазарна стойност на база аналог „Loft“     0,35. 

 

В окончателната пазарна оценка на „Ясен“ АД получените пазарни стойности по 

отделните методи включете със следните тежести: 

 Метод на дисконтирания паричен поток – 0.60 

 Метод на капиталовия пазар – 0.40. 
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