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Въведение 
 

 

 
Съветът за международни стандарти за оценяване (СМСО) е независима организация с 

нестопанска цел, която работи в полза на повишаване качеството на оценителската професия. 

Нашата основна цел е да създадем увереност и обществено доверие в процеса на оценяване 

чрез изготвяне на стандарти и осигуряване на тяхното всеобщо приемане и прилагане при 

оценяването на активи в целия свят. Ние вярваме, че Международните стандарти за 

оценяване (МСО) са основна част от финансовата система, в съчетание с високите нива на 

професионализъм в прилагането им. 

 

Оценките имат широко приложение и се ползват с доверие на финансовите и други пазари, 

както за включване във финансови отчети, така и за изпълнение на нормативни изисквания или 

във връзка с обезпечаването на заеми и други сделки. Международните стандарти за 

оценяване (МСО) са стандарти за изпълнение на оценителски задания чрез прилагане на 

общоприети концепции и принципи, които засилват прозрачността и последователността в 

оценителската професия. СМСО популяризира водещите практически подходи за 

професионално поведение и компетентност на оценителите. 

 

Бордът по международни стандарти за оценяване (БМСО) е органът на СМСО, който отговаря 

за създаването на МСО. Бордът се ползва с автономия при определянето на дневния си ред и 

одобрението на своите публикации. При разработването на МСО Бордът: 

 

• следва установената надлежна процедура при разработването на всеки нов стандарт, 

включително и консултации със заинтересованите страни (оценители, потребители на 

оценителски услуги, регулатори, професионални организации на оценителите и т.н.) и 

запознаване на обществеността с всички нови стандарти или със съществени промени 

в съществуващи стандарти, 

 

• осъществява връзка с други органи, които имат функция по създаване на стандарти на 

финансовите пазари, 

 

• провежда информационни дейности, включително дискусии на кръгла маса с поканени 

заинтересовани лица и целенасочени дискусии с конкретни потребители или групи 

потребители.  

 

Целта на МСО е да засилят доверието на потребителите на оценителски услуги чрез 

установяване на прозрачни и последователни оценителски практики. Всеки стандарт 

изпълнява една или повече от следните функции: 

 

• идентифицира или разработва световно признати принципи и дефиниции, 

 

• идентифицира и оповестява съображения относно поемането на оценителски задания 

и докладването на оценката, 

 

• идентифицира конкретни въпроси, които изискват внимание, и методи, които 

обикновено се използват за оценяване на различни видове активи или пасиви. 
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МСО се състоят от задължителни изисквания, които трябва да се спазват, за да може в 

доклада да се включи изявлението, че оценката е била извършва в съответствие с МСО. Някои 

аспекти на стандартите не налагат или предписват някаква конкретна линия на действие, а 

предоставят основни принципи и понятия, които трябва да бъдат взети предвид при 

извършването на оценка. 

 

МСО са структурирани както следва: 

 

Рамка на МСО  

 

Изпълнява ролята на преамбюл към МСО. Рамката на МСО съдържа основните принципи, 

които следва да се спазват от оценителите, прилагащи МСО, относно обективност, преценка, 

компетентност и допустими отклонения от МСО 

 

МСО Общи стандарти 

 

Тези стандарти установяват изисквания към изпълнението на всички оценителски задания, 

включително определяне на условията на оценителския ангажимент, бази на стойност, 

подходи и методи за оценяване и докладване на оценката. Те са предназначени да се прилагат 

за оценките на всички видове активи и за всякакви цели на оценката. 

 

МСО Стандарти за оценяване на активи 

 

Стандартите за оценяване на активи съдържат изисквания, свързани с конкретни видове 

активи. Тези изисквания трябва да се спазват във връзка с Общите стандарти, когато се 

извършва оценка на конкретен вид актив. Стандартите за оценяване на активи включват 

основна информация за характеристиките на всеки вид активи, които имат значение за 

стойността, и допълнителни изисквания, специфични за конкретния актив, относно 

общоприетите подходи и методи за оценяване. 

 

Какво съдържа тази книга? 

 

Тази книга включва рамката на МСО, Общите стандарти на МСО и Стандартите за оценяване 

на активи на МСО, одобрени от Борда за стандарти към СМСО на 15 декември 2016 г., с дата 

на влизане в сила 1 юли 2017 г. Тези стандарти могат да се приемат за действащи и от по-

ранна дата. 

 

Бъдещи промени в настоящите стандарти  

 

Бордът за стандарти към СМСО планира непрекъснато да преразглежда МСО и да ги 

актуализира или изяснява, когато е необходимо, за да отговарят на нуждите на пазарите и 

заинтересованите лица. Бордът разработва текущи проекти, които може по всяко време да 

доведат до въвеждане на допълнителни стандарти или извършване на промени в настоящите 

стандарти. Новини относно текущите проекти и предстоящи или вече одобрени промени 

можете да намерите на интернет страницата на СМСО: www.ivsc.org. 
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Терминологичен речник 
 
 
10.  Общ преглед на терминологичния речник  
 
10.1.  Настоящият речник дава определения на някои термини, използвани в 

Международните стандарти за оценяване.  

 

10.2.  Речникът няма за цел да дефинира основни оценителски, счетоводни или финансови 

термини, тъй като се предполага, че оценителите са запознати с тях (вж. 

определението за „оценител”).  

 

20. Определения 

 

20.1.  Актив или активи  

 

 За да се улесни четивността на стандартите и за да се избегне повторението, думите 

„актив” и „активи” се отнасят най-общо до вещи или блага, които биха могли да бъдат 

предмет на оценителски ангажимент. Ако не е посочено друго в стандарта, може да се 

приеме, че тези термини означават „актив, група активи, пасив, група пасиви, или 

група активи и пасиви". 

 

20.2.  Клиент 

 

 Думата „клиент” се отнася до едно или повече физически или юридически лица, за 

които се извършва оценката. Това може да са външни клиенти (т.е. когато 

оценителят е ангажиран от клиент – трето лице), или вътрешни клиенти (т.е. оценки, 

извършвани за работодател). 

  

20.3.  Юрисдикция  

 

 Думата „юрисдикция” се отнася до правната и регулаторна среда, в която се изпълнява 

оценителския ангажимент. Като цяло това са законите и подзаконовите актове, 

издадени от правителства (национални, щатски, общински) и, в зависимост от целта, 

правилата, установени от някои регулаторни органи (банкови органи и регулатори на 

ценни книжа). 

 

20.4.  Може  

 

 Думата „може” описва действия и процедури, които оценителите имат отговорността 

да вземат предвид. Описаните по този начин въпроси изискват вниманието и 

разбирането на оценителя. Дали и как оценителят ще включи тези въпроси в 

оценителския ангажимент ще зависи от неговата професионална преценка в 

съответната ситуация, в съответствие с целите на стандартите.  

 

20.5.  Трябва 

 

 Думата „трябва” означава безусловна отговорност. Оценителят трябва да изпълни 

отговорности от този вид във всички случаи, когато са налице обстоятелствата, за 

които се прилага изискването.  
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20.6.  Участник 

 

 Думата „участник” се отнася до съответните участници, съгласно базата (или базите) 

на стойност, използвана в оценителския ангажимент (вж. МСО 104 Бази на стойност). 

При различните бази на стойност оценителите следва да възприемат различни 

гледни точки, като тези на „пазарните участници” (напр. пазарна стойност, 

справедлива стойност по МСФО) или на конкретен собственик или потенциален купувач 

(напр. инвестиционна стойност). 

 

20.7. Цел 

 

 Думата „цел” се отнася до причината (причините) за извършване на оценката. Сред 

най-честите цели са финансово и данъчно отчитане, защита при съдебни спорове, 

подпомагане на сделки, и за сведение при вземане на решения за отпускане на 

обезпечени заеми. 

 

20.8. Би трябвало 

  

 Фразата „би трябвало” обозначава отговорности, които са по презумпция 

задължителни. Оценителят трябва да се съобразява с изискванията от този тип, 

освен ако докаже, че неговите алтернативни действия, извършени при съответните 

обстоятелства, са били достатъчни за постигане на целите на стандартите. 

 

 В редките случаи, когато оценителят счита, че целите на стандарта могат да бъдат 

постигнати чрез алтернативни средства, той трябва да отбележи в документите защо 

посоченото действие не се е приело за необходимо и/или уместно. 

 

 Ако съответният стандарт предвижда, че оценителят „би трябвало” да разгледа 

определени действия или процедури, именно това разглеждане е по презумпция 

задължително, а не самите действия или процедури. 

 

20.9.  Съществен и/или значителен (значим) 

  

 От професионалната преценка на оценителя зависи какво ще бъде счетено за 

значително (значимо) или съществено. Тази преценка би трябвало обаче да бъде 

направена в следния контекст: 

 

• Аспекти на оценката (включително изходни данни, допускания, специални допускания, 

и прилаганите методи и подходи) се считат за значими/съществени, ако може с 

разумно основание да се очаква, че прилагането им и/или ефектът им върху оценката 

ще повлияе на икономическите или други решения на ползвателите на оценката; и 

преценките относно съществеността се правят в светлината на цялостния 

оценителски ангажимент, и се обуславят от размера и естеството на оценявания 

актив. 

 

• По смисъла на настоящите стандарти, „съществен/същественост” се отнася до 

същественост за оценителския ангажимент, която може да се различава от 

съображенията за същественост за други цели, като например финансови отчети и 

техния одит. 
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20.10.  Предмет на оценката или оценяван актив 

 

 Тези термини се отнасят до оценявания актив или оценяваните активи в конкретния 

оценителски ангажимент. 

 

20.11.  Цел на оценката 

 

 Вж. „Цел”. 

 

20.12.  Рецензент на оценка  

 

 „Рецензент на оценка” означава професионален оценител, на когото е възложена 

рецензия на работата на друг оценител. Като част от рецензията на оценката, този 

професионален оценител може да извърши някои оценителски процедури, и/или да 

предостави мнение за стойност. 

 

20.13 Оценител 

  

 Оценителят е физическо лице, група физически лица или юридическо лице, 

което/които притежава/т необходимите квалификации, умения и професионален опит 

за извършване на оценка по обективен, безпристрастен и компетентен начин. В някои 

юрисдикции се изисква получаване на лиценз за извършване на оценителска дейност. 

 

20.14. Тежест 

 

 Думата „тежест” се отнася до степента на достоверност, която се придава на 

определена индикация за стойност при формирането на мнението за стойност 

(например, когато е използван само един метод, той има тежест 100%). 

 

20.15. Претегляне 

 

 Думата „претегляне” се отнася до процеса на анализиране и съвместяване на 

различните индикации за стойност, обикновено извлечени чрез различни методи и/или 

подходи. Този процес не включва осредняване на оценките, което е недопустимо. 
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10.  Съответствие със стандартите 

 

10.1 Когато се прави изявление, че дадена оценка е била или ще бъде извършена в 

съответствие с МСО, се подразбира, че оценката е в съответствие с всички приложими 

стандарти, издадени от СМСО. 

 

20. Активи и пасиви 

 

20.1 Стандартите могат да се прилагат при оценка както на активи, така и на пасиви. За 

удобство при четенето на стандартите се приема, че думите актив или активи 

включват пасив или пасиви и групи от активи, пасиви или активи и пасиви, освен ако 

изрично е посочено друго, или от контекста става ясно, че пасивите не са включени в 

значението.  

 

30.  Оценител  

 

30.1.   Съгласно даденото определение, оценител означава „физическо лице, група 

физически лица или юридическо лице, което/които притежава/т необходимите 

квалификации, умения и професионален опит за извършване на оценка по обективен, 

безпристрастен и компетентен начин”. В някои юрисдикции се изисква получаване на 

лиценз за извършване на оценителска дейност. Тъй като рецензентът на оценки също 

трябва да е оценител, за удобство при четенето на тези стандарти терминът оценител 

включва и рецензентите на оценки, освен ако изрично е посочено друго, или от 

контекста става ясно, че рецензентите на оценки не са включени в значението.  

 

40.  Обективност  

 

40.1 Процесът на оценяване изисква от оценителя да прави безпристрастни преценки 

относно надеждността на изходните данни и допусканията. За да бъде оценката 

достоверна, важно е тези преценки да са правени по начин, който спомага за 

прозрачността и свежда до минимум влиянието на всякакви субективни фактори върху 

процеса. Направените при оценката преценки трябва да са обективни, така че да се 

избегнат предубедени анализи, мнения и заключения.  
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40.2. Основополагащо е очакването за прилагане на настоящите стандарти при подходящи 

мерки и процедури за контрол, осигуряващи необходимата степен на безпристрастност 

в процеса на оценяване, така че резултатите да са обективни. Кодексът на етичните 

принципи за професионалните оценители, приет от СМСО, е пример за подходяща 

рамка за професионално поведение. 

 

50. Компетентност 

 

50.1. Оценките трябва да бъдат изготвяни от физически или юридически лица, притежаващи 

необходимите технически умения, опит и знания за предмета на оценката, съответния 

пазар и целта на оценката. 

 

50.2. Ако оценителят не притежава необходимите технически умения, опит и знания за 

извършване на всички действия по оценяването, приемливо е да потърси съдействието 

на специалисти по някои аспекти от заданието, под условие това да бъде оповестено в 

обхвата на работата (вж. МСО 101 Обхват на работата) и доклада (вж. МСО 103 

Докладване). 

 

50.3. Оценителят трябва да притежава техническите умения, знания и опит, позволяващи 

му да разбира, тълкува и извлича полза от работата, извършена от такива 

специалисти. 

 

60. Отклонения 

 

60.1.  „Отклонение” означава обстоятелство, при което трябва да се спазват специфични 

законови, подзаконови или други императивни изисквания, които се различават от 

изискванията в МСО. Отклоненията са задължителни, тъй като оценителят трябва да 

спази тези законови, подзаконови или други императивни изисквания, приложими към 

целта и юрисдикцията на оценката, която следва да съответства на МСО. 

Оценителят все пак ще може да посочи, че оценката е била изготвена в съответствие 

с МСО, когато са налице отклонения при тези обстоятелства. 

 

60.2. Изискването за отклоняване от МСО по силата на законодателни, регулаторни или 

други императивни изисквания има предимство пред всички други изисквания на МСО. 

 

60.3. Съгласно МСО 101 Обхват на работата, параграф 20.3 (о) и МСО 103 Докладване, 

параграф 10.2, естеството на евентуалните отклонения трябва да бъде посочено в 

доклада (например, да се посочи че оценката е била извършена в съответствие с МСО 

и местните данъчни разпоредби). Ако има някакви отклонения, които оказват 

съществено влияние върху естеството на извършваните процедури и използваните 

изходни данни и допускания, и/или заключението (заключенията) за оценка, 

оценителят трябва освен това да оповести конкретните законодателни, регулаторни 

или други императивни изисквания и съществените начини, по които те се различават 

от изискванията на МСО (например чрез посочване, че съответната юрисдикция 

изисква използването само на пазарния подход при обстоятелства, където МСО биха 

посочвали, че би трябвало да се използва приходният подход). 

 

60.4. Отклонения от МСО, които не са резултат от законодателни, регулаторни или други 

императивни изисквания, не се допускат в оценки, извършвани в съответствие с МСО.
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Общи стандарти 
 
 
 
 
МСО 101 Обхват на работата  
 

 

Съдържание 

 

Въведение 

Общи изисквания 

Промени в обхвата на работата 

 

 

Параграфи 

 

10 

20 

30 

 
10.  Въведение  
  
10.1. Обхватът на работата (понякога наричан условия на ангажимента) описва основните 

елементи на оценителския ангажимент, като актива (активите), предмет на оценката, 
целта на оценката и отговорността на страните, участващи в оценката. 

 
10.2. Настоящият стандарт е предназначен за широка гама от оценителски задания, 

включително:  
 

(a)  оценки, възложени от работодателя на оценителя („вътрешни оценки”),  
 
(б) оценки, извършвани от оценители за клиенти, различни от техните работодатели 

(„оценки за трети лица"), и 
 
(в) рецензии на оценки, при които от рецензента може да не се изисква да дава 

собствено мнение за оценка. 
 
20. Общи изисквания 
 
20.1.  Всички оценителски съвети и извършената при подготовката им работа трябва да 

отговарят на поставената цел на оценката. 
 
20.2 Оценителят трябва да се увери, че предвидените получатели на оценителския съвет 

разбират какво ще бъде предоставено и евентуалните ограничения в използването на 
оценката, преди тя да се финализира и докладва.  

 
20.2 Оценителят трябва да уведоми своя клиент за обхвата на оценката преди 

приключването ѝ, включително относно: 
 

(a)  идентификация на оценителя: Оценителят може да бъде физическо лице, група 
от физически лица или юридическо лице. Ако оценителят е свързан или 
ангажиран по съществен начин с оценявания актив или с другите страни по 
оценителския ангажимент, или съществуват други фактори, които могат да 
ограничат способността на оценителя да извърши безпристрастна и обективна 
оценка, тези фактори трябва да се оповестят в самото начало. Ако не се извърши 
такова оповестяване, оценката няма да бъде в съответствие с МСО. Ако 
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оценителят се нуждае от същественото съдействие на други лица във връзка с 
някой аспект на заданието, трябва да бъдат изяснени естеството и степента на 
надеждност на това съдействие 

. 
(б) Идентификация на клиента (ако има такъв): Конкретизирането на лицата, за които 

се изготвя оценката, е важно при определянето на формата и съдържанието на 
доклада, за да се гарантира, че докладът ще съдържа информация, отговаряща на 
потребностите на тези лица.  

 
(в) Идентификация на другите предвидени ползватели (ако има такива): важно е да се 

знае дали се предвиждат други ползватели на доклада за оценката, и да е известна 
тяхната самоличност и потребност, за да се гарантира, че съдържанието и формата 
на доклада ще съответстват на техните потребности.  

 
(г)  Оценяваният актив: Активът, предмет на оценителското задание, трябва да 

бъде ясно идентифициран.   
 
(д) Валута на оценената стойност: Валутата, в която се оценява стойността и се 

изготвят окончателния доклад или мнението за оценка трябва да бъде конкретно 
посочена. Например, оценката може да се изготви в евро или в щатски долари. 
Това изискване е особено важно за оценителски задания с предмет активи в 
различни държави и/или парични потоци в различни валути .  

 
(е)  Цел на оценката: Целта, за която се извършва оценката, трябва да бъде ясно 

идентифицирана, тъй като е важно оценителският съвет да не се ползва извън 
конкретния контекст или за цели, за които не е бил предвиден,. Освен това целта 
на оценката обикновено оказва влияние или предопределя избора на база на 
стойността.  

 
(ж) База/бази на стойност: Съгласно изискването на МСО 104 Бази на стойност, 

базата на стойността трябва да отговаря на целта на оценката. Източникът, в 
който е дефинирана съответната база на стойността, трябва или да се посочи, или 
да се обясни самата база. Това изискване не се прилага за рецензия на оценка, при 
която не се предоставя мнение, и от рецензента не се изисква да коментира 
използваната база на стойност.  

 
(з)  Дата на оценката: Датата на оценката трябва да бъде посочена. Ако тя е различна 

от датата, на която е издаден доклада за оценката, или от датата, на която са 
започнали или завършили проучванията, тези дати би трябвало да са ясно 
разграничени. 

 
(и)  Естество и обхват на работата на оценителя и евентуалните ѝ ограничения: 

евентуалните ограничения върху проверките, справките и/или анализите в хода на 
оценителската работа трябва да бъдат конкретизирани (вж. Рамка на МСО, 
параграфи 6.1 - 60.4). Ако не е налична меродавна информация поради това, че 
условията на заданието ограничават проучванията, тези ограничения и 
необходимите поради тях допускания или специални допускания (вж. МСО 104 Бази 
на стойност, параграфи 200.1-200.5), трябва да бъдат посочени. 

  
(к)  Естество и източник на информацията, която ще се използва от оценителя: 

Естеството и източника на всяка приложима информация, на която ще разчита 
оценителят, и степента на евентуалните проверки, които ще се извършват в хода 
на оценителския процес, трябва да бъдат посочени. 

 
(л) Съществени допускания и/или специални допускания: Всички съществени 

допускания и/или специални допускания, които се правят при изготвянето и 
докладването на оценката, трябва да бъдат посочени.  

 
(м)  Вид на изготвяния доклад: Формата на доклада, т.е. начина на съобщаване на 

оценката, трябва да бъде описана.  

  



Общи стандарти 

10 

 
(н) Ограничения в ползването, разпространението или публикуването на доклада: 

Когато е необходимо или желателно да се ограничи използването на оценката или 
кръга от ползватели, предвидените ползватели и ограничения трябва да бъдат 
конкретизирани.  

 
(о) изготвяне на оценката в съответствие с МСО и преценка от страна на оценителя 

на всички съществени изходни данни: естеството на евентуалните отклонения 
трябва да бъде обяснено, например с изявление, че оценката е била изготвена в 
съответствие с МСО и националното данъчно законодателство. Вж. Рамка на МСО, 
параграфи 60.1- 60.4 относно отклоненията.     

 
20.4  Когато е възможно, обхватът на оценката би трябвало да се установи и договори 

между страните по оценителския ангажимент преди оценителят да започне работата 
си. В някои случаи обаче обхватът на оценителския ангажимент може да не е ясен в 
началото на изпълнението на ангажимента. В тези случаи оценителите трябва да 
уведомят клиента и да поискат от него потвърждение на обхвата на оценката, веднага 
щом той стане ясен. 

 
 20.5.  Възможно е да не е необходимо писмено изложение на обхвата на оценката. 

Независимо от това, тъй като оценителите отговарят за уведомяване на клиентите 
си относно обхвата на работата, би трябвало да бъде изготвено едно такова писмено 
изложение на обхвата на оценката. 

 
20.6.  Някои аспекти на обхвата на оценката може да бъдат разгледани в документи като 

указания по текущ ангажимент, рамкови споразумения за услуги или вътрешни 
политики и процедури на предприятието.    

 
30. Промени в обхвата на оценката  
 
30.1.  Някои от въпросите, споменати в параграф 20.3, може да не могат да бъдат уточнени 

до започване на работата по заданието, а в други случаи в хода на работата може да 
се наложат промени в обхвата поради поява на допълнителна информация или на 
обстоятелство, което изисква допълнително проучване. Следователно, обхватът на 
оценката може да бъде уточнен още в началото, или да бъде последователно 
уточняван в хода на работата по заданието.  

 
30.2.  В случая на задания, при които обхватът на оценката се променя с течение на времето, 

въпросите по параграф 20.3 и евентуалните промени в хода на времето трябва да 
бъдат съобщени на клиента преди приключване на работата и изготвяне на 
оценителския доклад.  
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МСО 102 Проучвания и съответствие  
 

 

Съдържание 

 

Общ принцип 

Проучвания  

Документация за оценката 

Съответствие с други стандарти 

 

 

Параграфи 

 

10 

20 

30 

40 

 
10.  Общ принцип  

 

10.1. За да съответстват на МСО, оценителските задания, включително за рецензии на 

оценки, трябва да бъдат извършени в съответствие с всички принципи, изложени в 

МСО, които са подходящи за целта и условията, посочени в обхвата на оценката.  

 

20.  Проучвания  

 

20.1. Проучванията, извършвани по време на работата по оценката, трябва да бъдат 

адекватни на целта на оценката и базата на стойността. В настоящия стандарт 

понятието оценка или оценителско задание включва и рецензия на оценки.  

 

20.2  Трябва да се съберат достатъчно данни чрез средства като проверки, справки, 

изчисления и анализи, за да се гарантира надлежното обосноваване на оценката. При 

определянето на обема на необходимите данни е необходимо да се извърши една 

професионална преценка, за да се гарантира, че информацията, която ще бъде 

събрана, е адекватна на целта на оценката. 

 

20.3. Може да се договорят ограничения на проучванията на оценителя. Тези ограничения 

трябва да бъдат отбелязани в обхвата на работата. Въпреки това, МСО 105 Подходи и 

методи на оценяване, параграф 10.7, изисква от оценителите да извършат 

достатъчен анализ на всички изходни данни и допускания и тяхната приложимост за 

целите на оценката. Ако ограниченията по отношение на проучванията са толкова 

съществени, че оценителят не може да прецени адекватно изходните данни и 

допусканията, в доклада не трябва да се посочва, че оценката е била извършена в 

съответствие с МСО.  

 

20.4 Когато оценителското задание предвижда използване на информация, която е 

предоставена от друго лице, оценителят би трябвало да прецени дали тази 

информация е достоверна, или може да се ползва по друг начин, без с това да се 

засегне отрицателно правдоподобността на мнението за оценка. Съществените 

изходни данни, предоставени на оценителя (напр. от управители или собственици), 

може да изискват внимателно разглеждане, проучване и/или потвърждение. Когато 

достоверността или надеждността на предоставената информация не може да бъде 

доказана, тази информация не би трябвало да бъда използвана.   
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20.5. Когато се изследва достоверността и надеждността на предоставената информация, 

оценителите би трябвало да вземат предвид въпроси като 

 

(а) целта на оценката, 

 

(б)  значимостта на информацията за оценителското заключение, 

 

(в)  компетентността на източника на информацията относно предмета на оценката, и  

 

(г)  дали източникът е необвързан с оценявания актив и/или получателя на 

оценителското мнение (вж. МСО 101 Обхват на работата, параграф 20.3(а)).  

 

20.6. Целта на оценката, базата на стойността, обхвата и ограниченията на проучванията и 

всички източници на информация, които може да бъдат използвани, са част от обхвата 

на работата по оценителското задания, с който трябва да са запознати всички страни 

по оценителското задание (вж. МСО 101 Обхват на работата.)  

 

20.7. Ако по време на изпълнението на заданието стане ясно, че проучванията, предвидени в 

обхвата на работата, няма да доведат до надеждна оценка, или ако информацията, 

очаквана от трети лица, се окаже неналична или недостатъчна, оценителското задание 

няма да съответства на МСО. 

 

30. Документация за оценката  

 

30.1 Оценителят трябва да води документация за извършената в хода на оценяването 

работа и за базата на формираните заключения през един разумен период от време 

след приключването на заданието, като се имат предвид и евентуалните законови или 

други нормативни изисквания в тази връзка. Освен ако в тези изисквания е предвидено 

друго, тази документация би трябвало да включва основните изходни данни, всички 

изчисления, проучвания и анализи, имащи значение за крайното заключение, както и 

копия от проектодоклада, ако има такъв, и от заключителния доклад, предаден на 

клиента. 

 

40. Съответствие с други стандарти 

 

40.1.  Както беше отбелязано в Рамката на МСО, когато трябва да се спазят определени 

законови, подзаконови или други императивни изисквания, които са различни от някои 

изисквания в МСО, оценителят трябва да спазва тези изисквания, и това се нарича 

„отклонение”. Оценката, извършена с отклонения, също отговаря принципно на МСО. 

 

40.2  Повечето набори от изисквания, например съставените от оценителски или други 

професионални организации, или съдържащи се във вътрешните политики и процедури 

на фирмите, не противоречат на МСО, а обикновено съдържат допълнителни 

изисквания към оценителите. Такива стандарти може да бъдат следвани в 

допълнение към МСО, без това да се счита за отклонения, доколкото се спазват 

всички изисквания в МСО. 
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МСО 103 Докладване  
 
 

 

Съдържание 

 

Въведение         

Общи изисквания 

Доклади за оценка 

Доклади за рецензия на оценка 

 

 

Параграфи 

 

10 

20 

30 

40 

 
 
10.  Въведение  

 

10.1. От съществено значение е докладът за оценката да съдържа информацията, 

необходима за разбиране на оценката или рецензията на оценка. Докладът трябва да 

осигурява на предвидените ползватели ясно разбиране за оценката.  

 

10.2. За да предоставя полезна информация, докладът за оценката трябва да съдържа ясно 

и точно описание на обхвата на заданието, неговата цел и предназначение 

(включително евентуалните ограничения), и оповестяване на всички допускания, 

специални допускания (МСО 104 Бази на стойност, параграф 200.4), съществена 

несигурност или ограничителни условия, които влияят пряко на оценката. 

 

10.3.  Настоящият стандарт е приложим за всички доклади за оценка и за рецензия на 

оценка, които може да варират от подробни описателни доклади до съкратени 

обобщени доклади.  

 

10.4. За някои класове активи може да има отклонения от стандарта или допълнителни 

изисквания, по които да бъде докладвано. Те са посочени в съответния МСО Стандарт 

за оценяване на активи. 

  

20. Общи изисквания 

 

20.1. Целта на оценката, сложността на оценявания актив и изискванията на ползвателите 

определят доколко подробен да бъде докладът за оценката. Формата на доклада би 

трябвало да бъде договорена с всички страни като част от установяването на обхвата 

на оценката (вж. МСО 101 Обхват на оценката). 

 

20.2. Не е необходимо докладът да е в определена форма или формат, за да съответства на 

настоящия стандарт; той трябва обаче да е достатъчен за информиране на 

предвидените потребители относно обхвата на заданието, извършената работа и 

формираните заключения. 

 

20.3. Освен това докладът би трябвало да позволява на един професионален оценител с 

подходящ опит, който не е участвал в оценителския ангажимент, да рецензира доклада 

и да разбира елементите по параграфи 30.1 и 40.1, според случая. 
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30. Доклади за оценка  

 

30.1. Когато докладът е крайният резултат от задание за оценка на актив или активи, той 

трябва посочва най-малко: 

 

а)  обхвата на извършената работа, включително елементите по параграф 20.3 от 

МСО 101 Обхват на работата, доколкото имат отношение към заданието, 

 

(б) използвания подход (подходи) 

 

(в) приложения метод (методи) 

 

(г) основните изходни данни 

 

(д) направените допускания 

 

(е) мнението за стойност и принципните основания за него, и 

 

(ж) датата на доклада (която може да е различна от датата на оценката). 

 

30.2. Някои от горните елементи може да бъдат включени в доклада изрично или чрез 

препращане към други документи (писма за ангажименти, документи относно обхвата 

на работата, вътрешни политики и процедури и т.н.). 

 

40. Доклади за рецензия на оценка 

 

40.1. Когато докладът е в резултат от рецензия на оценка, той трябва посочва най-малко: 

 

(а)  обхвата на извършената рецензия, включително елементите по параграф 20.3 от 

МСО 101 Обхват на работата, доколкото имат отношение към заданието, 

 

(б)  рецензирания доклад за оценка, и изходните данни и допускания, на които се е 

основавала оценката,  

 

(в) мотивираните заключения на рецензента относно рецензираната работа, и  

 

(г) датата на доклада (която може да е различна от датата на оценката). 

 

40.2. Някои от горните елементи може да бъдат включени в доклада изрично или чрез 

препращане към други документи (писма за ангажименти, документи относно обхвата 

на работата, вътрешни политики и процедури и т.н.). 
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МСО 104 Бази на стойност  
 
 

 

Съдържание 

 

Въведение         

Бази на стойност 

База на стойност, дефинирана в МСО – Пазарна стойност  

База на стойност, дефинирана в МСО – Пазарен наем  

База на стойност, дефинирана в МСО – Справедлива стойност  

База на стойност, дефинирана в МСО – Инвестиционна стойност 

База на стойност, дефинирана в МСО – Синергична стойност  

База на стойност, дефинирана в МСО – Ликвидационна стойност 

Други бази на стойност – Справедлива стойност  
(по Международни стандарти за финансово отчитане) 

Други бази на стойност – Справедлива пазарна стойност  
(Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)) 

Други бази на стойност – Справедлива пазарна стойност  
(Данъчната администрация на САЩ (US IRS)  

Други бази на стойност – Справедлива стойност (по закон) в различни 
юрисдикции  
 

Предпоставка за стойност / Предполагаем начин на ползване  

Предпоставка за стойност – Най-пълноценно ползване 

Предпоставка за стойност – Текущо/Настоящо ползване 

Предпоставка за стойност – Надлежна ликвидация 

Предпоставка за стойност – Принудителна продажба  

Фактори, специфични за конкретния субект  

Синергии 

Допускания и специални допускания 

Разходи по сделката 

 

Параграфи 

 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

 

100 

 
110 

 
120 

 
130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

 

 
 

За да бъде оценката в съответствие с настоящия задължителен стандарт, 

оценителят трябва да избере подходящата база (или бази) на стойност и да изпълни 

всички приложими изисквания, свързани с тази база на стойност, независимо дали 

тези изисквания са включени в настоящия стандарт (при бази на стойност, 

дефинирани в МСО) или не (при бази на стойност, които не са дефинирани в МСО). 

 

10.  Въведение  

 

10.1. Базите на стойност (понякога наричани стандарти за стойност) описват основните 

предпоставки, на които ще се основават отчетените стойности. От ключово значение е 

базата (или базите) на стойността да са подходящи за условията и целта на 
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заданието, тъй като базата на стойност може да повлияе при избора или да наложи 

избор на определени методи, изходни данни и допускания, и в крайна сметка на 

мнението за стойност. 

 

10.2. Може да се наложи оценителят да използва бази на стойност, предвидени в закон, 

административен акт, частен договор или друг документ. Такива бази трябва да бъдат 

тълкувани и прилагани по предписания начин. 

 

10.3. Макар че в оценките се използват множество различни бази на стойност, повечето имат 

някои общи елементи: предполагаема сделка, предполагаема дата на сделката, и 

предполагаеми страни по сделката.  

 

10.4. В зависимост от базата на стойността, предполагаемата сделка може да приема 

няколко форми: 

 

(а) хипотетична сделка, 

(б) реална сделка, 

(в) покупка (придобивна сделка) 

(г) продажба (отчуждителна сделка), и/или 

(д) сделка в конкретен или хипотетичен пазар с определени характеристики. 

 

10.5.  Допускането за дата на сделката оказва влияние върху информацията и данните, които 

оценителят ще вземе предвид за оценката. Повечето бази на стойност не позволяват 

разглеждането на информация или пазарни нагласи, които не биха били известни или 

познаваеми при полагане на разумна грижа от участниците към датата на оценката 

(на измерването). 

 

10.6.  Повечето бази на стойност отразяват допускания, отнасящи се до страните по дадена 

сделка, и осигуряват известно описание на страните. По отношение на тези страни, те 

могат да включват една или повече действителни или предполагаеми характеристики, 

като например: 

 

(а)  хипотетични, 

 

(б)  известни или конкретни страни, 

 

(в) членове на идентифицирана/описана група от потенциални страни, 

 

г)  дали страните зависят от особени условия или мотивации към предполагаемата 

дата (напр. принуда), и/или  

 

(д)  предполагаемо ниво на знания. 

 

20. Бази на стойност 

 

20.1. Освен дефинираните в МСО бази на стойност, изброени по-долу, МСО предоставя и 

неизчерпателен списък на други бази, без дефиниции в МСО, предвидени в отделни 

юрисдикции или признати и приети с международно споразумение: 

  
(а) бази на стойност дефинирани в МСО: 
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1. Пазарна стойност (параграф 30),  

2.  Пазарен наем (параграф 40), 

3.  Справедлива стойност (параграф 50), 

4.  Инвестиционна стойност/Полезна стойност (параграф 60),  

5.  Синергична стойност (параграф 70), и 

6. Ликвидационна стойност (параграф 80). 

 
  (б) Други бази на стойност (неизчерпателен списък):  
 

1. Справедлива стойност (съгласно Международните стандарти за финансово 
отчитане) (параграф 90). 

 
2.  Справедлива пазарна стойност (Организация за икономическо сътрудничество 

и развитие) (параграф 100), 
 
3.  Справедлива пазарна стойност (Данъчната администрация на САЩ) (параграф 

110), и 
 
4.  Справедлива стойност (по закон) (параграф 120):  

 

а. Рамковия закон за търговските дружества (Model Business Corporation Act) и 

 
б. Канадската съдебна практика (Manning v Harris Steel Group Inc). 

 
20.2.  Оценителите трябва да изберат съответната база (или бази) на стойност според 

условията и целта на оценителското задание. Изборът на оценителя на база (или 

бази) на стойност би трябвало да взема предвид указанията и данните, предоставени 

от клиента и/или неговите представители. Независимо обаче от предоставените му 

указания и данни, оценителят не би трябвало да използва база (или бази) на 

стойност, която е неподходяща за целта на оценката (например, ако е инструктиран 

да използват дефинирана в МСО база на стойност за целите на финансовата отчетност 

по МСФО, съответствието с МСО може да задължи оценителя да използва база на 

стойност, която не е дефинирана или спомената в МСО. 

 

20.3.  Съгласно МСО 101 Обхват на работата, базата на стойността трябва да бъде 

подходяща за целта, и източника на дефиницията на дадена база на стойност трябва 

да бъде посочен, или да се даде обяснение на базата. 

 

20.4.  Оценителите имат отговорността да разбират закона, съдебната практика и други 

тълкувателни насоки свързани с използваните бази на стойност.  

 

20.5  Базите на стойност, разгледани в параграфи 90-120 на настоящия стандарт, са 

дефинирани от организации, различни от Съвета за международни стандарти за 

оценяване, така че оценителят следва на своя отговорност да се увери, че използва 

правилното определение.  

 

30.  База на стойност, дефинирана в МСО – Пазарна стойност 

 

30.1. Пазарната стойност е оценената сума, срещу която даден актив или пасив би 

трябвало да се прехвърли към датата на оценката чрез сделка при пазарни условия 

между желаещ купувач и желаещ продавач, след подходящ маркетинг, при което всяка 

от страните е действала информирано, благоразумно и без принуда.  
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30.2.  Дефиницията на пазарна стойност трябва да се прилага в съответствие със следната 

концептуална рамка: 

 

(a)  „оценената сума” е цената в парично изражение, която е платима за актива в 

сделка при пазарни условия. Пазарната стойност е най-вероятната цена, която с 

разумно очакване може да се постигне на пазара към датата на оценката, 

спазвайки дефиницията за пазарна стойност. Това е най-добрата цена, разумно 

постижима от продавача и най-изгодната цена, разумно постижима от купувача. 

Тази оценена сума изрично изключва завишения или занижения поради специални 

условия или обстоятелства, като нетипично финансиране, продажба с уговорка за 

обратен наем, възнаграждения или отстъпки, предоставяни от лице, свързано с 

продажбата, или всякакви елементи на стойност, налична единствено за конкретен 

собственик или купувач. 

 

(б)  „даден актив или пасив би трябвало да се прехвърли” се отнася до 

обстоятелството, че стойността на актива е оценена сума, а не 

предварително определена сума или реална продажна цена. Това е цената на 

сделка, която отговаря на всички елементи от дефиницията на пазарна стойност 

към датата на оценката.   

 

(в) „към датата на оценката” изисква стойността да е позиционирана 

във времето – към определена дата. Тъй като пазарите и пазарните 

условия може да се променят, оценената стойност може да е невярна или 

неподходяща към някоя друга дата. Оценената сума отразява реалното състояние 

и обстоятелства на пазара към датата на оценката, а не към минала или бъдеща 

дата.  

 

(г) „между желаещ купувач” се отнася до лице, което е мотивирано, но не 

и принудено да купи. Такъв купувач не е нито прекалено нетърпелив, нито решен да 

купи на всяка цена. Този купувач също така купува съобразно 

реалностите на текущия пазар и текущите очаквания за пазара, а не 

според въображаем или хипотетичен пазар, чието съществуване не 

може да бъде доказано или очаквано. Предполагаемият купувач няма 

да плати цена по-висока от тази, която иска пазарът. Сегашният собственик е сред 

тези, които съставляват „пазара”. 

 

(д) „и желаещ продавач”, т.е. продавач, който не е прекалено нетърпелив или изпаднал 

в принуда, готов да продаде на всяка цена или да задържа продажбата до 

постигане на цена, считана за нереалистична за текущия пазар. Желаещият 

продавач е мотивиран да продаде актива при пазарни условия за най-добрата 

цена, която може да се постигне на свободния пазар след подходящ маркетинг, 

каквато и да е тази цена. Фактическите обстоятелства около реалния собственик не 

са част от това съображение, тъй като желаещият продавач е хипотетичен 

собственик. 

 

(е)  „чрез сделка при пазарни условия” означава сделка между страни, които нямат 

особена или специална връзка – например компания-майка и дъщерни компании, 

или собственик и наемател, която може да направи ценовото равнище нетипично за 
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пазара или завишено. Приема се, че сделката по пазарна стойност е между 

несвързани лица, всяко от които действа независимо. 

 

(ж)  „след подходящ маркетинг” означава, че активът е бил експониран на пазара по 

най-подходящия начин, за да бъде продаден на най-добрата цена, разумно 

постижима в съответствие с определението на пазарна стойност. Приема се, че 

начинът за извършване на продажбата е най-подходящият, когато води до 

получаването на най-добрата цена на пазара, до който продавачът има достъп. 

Времето на експониране не е строго определен период, а варира според вида на 

актива и пазарните условия. Единственият критерий е този, че трябва да е било 

осигурено достатъчно време, за да може активът да стигне до вниманието на 

подходящ брой участници на пазара. Периодът на експониране е преди датата на 

оценката. 

 

(з)  „при което всяка от страните е действала информирано, благоразумно”, т.е. приема 

се, че желаещият купувач и желаещият продавач са информирани в разумна 

степен за естеството и характеристиките на актива, реалните и потенциални 

начини за ползване на актива, и състоянието на пазара към датата на оценката. 

Приема се също така, че всеки от тях използва тази информация благоразумно, за 

да постигне цена, която е най-изгодна за неговата позиция в сделката. 

Благоразумието се оценява на база състоянието на пазара към датата на оценката, 

а не от по- благоприятната позиция оценката да се прави ретроспективно за минал 

период. Например, не е непременно неблагоразумно за един продавач да продава 

активи на пазар с падащите цени на цена, която е по-ниска от предходните пазарни 

нива. В такива случаи, както и при други сделки на пазари с променящи се цени, 

разумният купувач или продавач ще действа в съответствие с най-добрата налична 

информация за пазара към съответния момент. 

 

(и)  „и без принуда” изисква всяка страна да е мотивирана да сключи сделката, но без 

да е принудена или заставена да го направи. 

 

30.3  Концепцията за пазарна стойност предполага цена, договорена на открит и конкурентен 

пазар, където участниците действат свободно. Пазарът за даден актив може да е 

международен или местен. Пазарът може да се състои от множество купувачи и 

продавачи, или да се характеризира с ограничен брой участници. Пазарът, на който се 

предполага, че е експониран активът, е този, на който мислено търгуваният актив 

обикновено се търгува в действителност. 

 

30.4.  Пазарната стойност на актива отразява неговото най-пълноценно ползване. Най-

пълноценно е това ползване на актива, при което той постига своята максимална 

производителност и което е възможно, законово допустимо и финансово осъществимо. 

Най-пълноценното ползване може да е продължение на съществуващото ползване на 

актива, или да е алтернативно ползване. То се определя от това какъв начин на 

ползване би имал предвид относно актива участникът на пазара при определяне на 

цената, която е готов да предложи. 

 

30.5.  Характерът и източникът на изходните данни за оценката трябва да съответстват на 

базата на стойността, която от своя страна трябва да е съобразена с целите на 

оценката. Например, за формирането на мнение за стойност може да се използват 

различни подходи и методи, при условие че се използват извлечени от пазара данни. 
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Пазарният подход използва по дефиниция такива данни. Приходният подход би 

трябвало да се използва за определяне на пазарна стойност с използване на изходни 

данни и допускания, които биха били приети от участниците. За определяне на 

пазарна стойност чрез разходния подход, разходът за придобиване на актив със 

същата полезност след съответна амортизация би трябвало да се определи чрез 

анализ на пазарно базирани разходи и амортизации. 

 

30.6.  Наличните данни и обстоятелствата, свързани с пазара на оценявания актив, трябва 

да предопределят кои методи на оценяване са най-уместни и подходящи. Ако се 

основават на подходящ анализ на пазарни данни, всеки от използваните подходи или 

методи би трябвало да даде индикация за пазарна стойност. 

 

30.7.  Пазарната стойност не отразява характеристики на даден актив, които имат стойност 

за конкретен собственик или купувач, и които не са достъпни за други купувачи на 

пазара. Тези предимства може да се отнасят до физическите, географските, 

икономическите или юридическите характеристики на даден актив. При определяне на 

пазарна стойност следва да се изключат всякакви такива елементи на стойност, 

защото, във всеки един момент, се допуска единствено съществуването на желаещ 

купувач, а не на конкретен желаещ купувач.  

 

40.  База на стойност, дефинирана в МСО - Пазарен наем 

 

40.1.  Пазарен наем е оценената сума, срещу която право върху недвижим имот би трябвало 

да бъде отдадено под наем към датата на оценката между желаещ наемодател и 

желаещ наемател при подходящи условия на договора за наем, чрез сделка при 

пазарни условия след подходящ маркетинг, при което всяка от страните е действала 

информирано, благоразумно и без принуда. 

 

40.2.  Пазарният наем може да се използва за база на стойност, когато се оценява наемно 

правоотношение или друг правен интерес, създаден с него. В тези случаи е 

необходимо да се разгледа договорният наем, както и пазарният, ако между двата има 

разлика. 

 

40.3.  Концептуалната рамка, на която се опира определението за пазарна стойност, 

посочено по-горе, може да се ползва и при тълкуването на пазарния наем. По-

специално, оценената сума изключва наемно възнаграждение, което е завишено или 

занижено поради специални условия, съображения и отстъпки. Споменатите 

„подходящи условия на договора за наем” са тези, които обичайно биха се договорили 

към датата на оценката за този вид имот между участници на пазара. Мнение за 

пазарния наем би трябвало да се предоставя само заедно с посочване на допуснатите 

съществени условия на договора за наем. 

 

40.4.  Договорен наем е наемното възнаграждение, платимо по реален договор за наем. Той 

може да бъде фиксиран за срока на договора, или да е плаващ. Периодичността и 

базата за изчисляване на промените в цената на наема се определят в договора и 

трябва да се установят и разбират добре, за да се определят общите ползи за 

наемодателя и задълженията на наемателя. 

 

40.5.  При някои обстоятелства може да се наложи пазарният наем да бъде оценен въз 

основа на съществуващ договор за наем (например, за целите на определяне на 
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цената на наема при условията на съществуващ договор, които следователно не 

следва да се допускат като част от един условен договор). 

 

40.6.  При изчисляване на пазарния наем оценителят трябва да вземе предвид следното: 

 

(а) по отношение на пазарен наем по договор за наем, условията именно на този 

договор ще служат за изходни данни, освен ако са незаконни или противоречащи 

на общото законодателство, и 

 

б)  по отношение на пазарен наем, който не е предмет на договор, допуснатите 

условия са условията на един условен договор, който обикновено би се сключил на 

пазара на съответния вид имот към датата на оценката между участници на 

пазара.  

 

50.  База на стойност, дефинирана в МСО - Справедлива стойност 

 

50.1  Справедливата стойност е оценената цена за прехвърляне на актив или пасив между 

идентифицирани, информирани и желаещи страни, която отразява съответните 

интереси на тези страни.  

 

50.2  Справедливата стойност изиска да се изведе цена, която е справедлива за две 

конкретни, идентифицирани страни, отчитайки предимствата и неблагоприятните 

последици, които сделката носи за всяко от тях. За разлика от нея, пазарната стойност 

изисква да не се вземат предвид предимствата и неблагоприятните последици, които 

по принцип не биха били налични за, съответно претърпени от, участниците на 

пазара. 

 

50.3  Справедливата стойност е по-широко понятие от пазарната стойност. Въпреки че в 

много случаи цената, която е справедлива за две страни, ще е равна на тази, която 

може да се получи на пазара, има случаи, когато оценяването на справедливата 

стойност изисква да се вземат предвид аспекти, които следва да се игнорират при 

оценяването на пазарната стойност, например някои елементи на синергична стойност, 

възникващи от комбинирането на интереси. 

 

50.4.  Някои примери за използване на справедлива стойност: 

 

(а) определяне на справедлива цена за дялово участие във фирми, които не се 

търгуват на фондови борси, когато участията на две конкретни страни може да 

означават разлика между цената, която е справедлива за тях, и тази, която би 

могла да се получи на пазара, и 

 

(б) определяне на справедлива цена за наемодателя и наемателя при продажба на 

наетия актив или отписване наемното задължение. 

 

60.  База на стойност, дефинирана в МСО – Инвестиционна / Полезна стойност 

 

60.1.  Инвестиционната стойност е стойността на актива за конкретен или потенциален 

собственик с оглед на конкретни инвестиционни или оперативни цели. 
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60.2.  Това е специфична за конкретния субект база на стойността. Въпреки че стойността на 

актива за собственика може да е равна на сумата, която би могла да се получи от 

продажбата му на друго лице, тази база на стойността отразява ползите, получавани от 

конкретен субект поради притежаването на актива, и следователно не е задължително 

да отразява една хипотетична продажба. Инвестиционната стойност отразява 

обстоятелствата и финансовите цели на конкретен субект, за който се изготвя 

оценката. Тя често се използва за измерване на ефективността на инвестицията.  

 

70.  База на стойност, дефинирана в МСО – Синергична стойност  

 

70.1.  Синергичната стойност е допълнителен елемент на стойността, създаден от 

комбинирането на два или повече актива или интереса, при което комбинираната 

стойност е по-голяма от сбора на отделните стойности. Ако синергиите са налични 

само за един конкретен купувач, тогава синергичната стойност ще е различна от 

пазарната, тъй като ще отразява конкретни характеристики на актива, които имат 

стойност само за конкретен купувач. Тази добавена стойност над сбора на съответните 

интереси често се нарича „брачна стойност”. 

 

80. База на стойност, дефинирана в МСО – Ликвидационна стойност 

 

80.1.  Ликвидационна стойност е сумата, която би била реализирана, когато даден актив или 

група активи се продават на парче. При определянето на ликвидационна стойност би 

трябвало да се вземат предвид разходите за привеждане на активите в продаваемо 

състояние, както и тези за дейността по разпореждането с тях. Ликвидационната 

стойност може да бъде определена при две различни предпоставки за стойност: 

 

(а) обичайна сделка с типичен период на маркетинг (вж. раздел 160), или  

 

(б) принудителна сделка със съкратен период на маркетинг (вж. раздел 170). 

 

80.2. Оценителят трябва да оповести възприетата предпоставка за стойност. 

 

90. Друга база на стойност – Справедлива стойност по МСФО  

 

90.1.  МСФО 13 определя справедливата стойност като цената, която би била получена при 
продажба на актив или заплатена за прехвърляне на пасив между участници на пазара 
чрез обичайна сделка към датата на измерване. 

 

90.2. За целите на финансовото отчитане, повече от 130 държави изискват или позволяват 

прилагането на Международните счетоводни стандарти, публикувани от Съвета за 

международни счетоводни стандарти. Освен това, Съветът за стандарти за финансово 

отчитане на САЩ използва същото определение на справедлива стойност в Topic 820. 

 

100.  Друга база на стойност – Справедлива пазарна стойност (Организация за 

икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)) 

 

100.1.  ОИСР определя справедливата пазарна стойност като цената, която желаещ купувач 

би платил на желаещ продавач по сделка на свободния пазар. 

 

100.2.  Насоките на ОИСР се прилагат в множество ангажименти за целите на 

международното данъчно отчитане. 
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100.  Друга база на стойност – Справедлива пазарна стойност (Данъчната 

администрация на САЩ). 

 

110.1. За данъчни цели в САЩ, Регламент §20.2031-1 посочва, че „Справедливата пазарна 

стойност е цената, за която имотът би сменил собственика си чрез сделка между 

желаещ купувач и желаещ продавач, при която никоя страна не е принудена да купува 

или продава, и двете страни са разумно информирани за релевантните факти”. 

 

120.  Друга база на стойност – Справедлива стойност (по закон) в различни 

юрисдикции 

 

 120.1. Много национални, щатски и местни органи използват справедливата стойност като 

база на стойността в правен контекст. Определенията могат да се различават 

съществено, и може да са закрепени законодателно или да са посочени в съдебни 

прецеденти. 

 

120.2.  Примери за определения на справедлива стойност в САЩ и Канада: 

 

(а) Рамковият закон за търговските дружества (РЗТД) представлява набор от примерни 

актове, изготвени от Комисията по корпоративни закони към Отдела по търговско 

право при Американската адвокатска колегия, който е приет от 24 щата в САЩ. 

Според определението в РЗТД, справедлива стойност е стойността на акциите на 

корпорацията, оценена: 

 

(1)  непосредствено преди изпълнението на корпоративното действие, срещу 

което възразява акционерът,  

 

(2)  като се използват обичайните и актуалните концепции и техники за 

оценяване, обикновено прилагани за подобни предприятия в контекста на 

сделката, подлежаща на оценка, и  

 

(3)  без да се прави дисконтиране за липса на реализуемост на пазара или 

миноритарно участие, освен, според случая, при изменения в устава 

съгласно раздел 13.02.(а)(5). 

 

(б) През 1986 г. Върховният съд на Британска Колумбия в Канада постановява 

решение по делото Manning v Harris Steel Group Inc., в което се посочва, че: 

„Следователно, „справедлива стойност” е именно тази стойност, която е 

справедлива за всички страни. Тази терминология съдържа в самата себе си 

концепцията за адекватна компенсация (обезщетение), в съответствие с 

изискванията на справедливостта и равнопоставеността”. 

 

130. Предпоставка за стойност / Предполагаем начин на ползване 

 

130.1. Предпоставката за стойността или Предполагаемият начин на ползване описва 

обстоятелствата около начина на използване на актив или пасив. Различните бази на 

стойност може да изискват конкретна предпоставка за стойност, или да позволяват 

разглеждането на множество предпоставки за стойност. Някои често срещаните 

предпоставки са: 
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(а) най-пълноценно ползване, 

(б) настоящо/текущо ползване, 

(в) типична ликвидация, и 

(г) принудителна продажба.  

 

140.  Предпоставка за стойност - Най-пълноценно ползване 

 

140.1. Най-пълноценното ползване, от гледната точка на участник на пазара, е ползването по 

начин, който води до най-висока стойност на актива. Въпреки че тази концепция се 

прилага най-често за нефинансови активи, тъй като много от финансовите активи не 

могат да се ползват по алтернативни начини, може да има обстоятелства, при които да 

е необходимо разглеждането на най-пълноценното ползване на финансов актив. 

 

140.2. Най-пълноценното ползване трябва да е физически възможно (където е приложимо), 

финансово осъществимо и законово допустимо, и да води до най-висока стойност. Ако 

то е различно от сегашното ползване, разходите за преобразуване на един актив за 

ползването му по най-пълноценния начин ще се отразят на стойността. 

  

140.3.  Най-пълноценното ползване на даден актив може да бъде текущото или настоящото 

му ползване, ако активът се ползва оптимално. Възможно е обаче най-пълноценното 

ползване да се различава от текущото ползване, и дори да се състои в една надлежна 

ликвидация. 

 

140.4.  Най-пълноценното ползване на актив, оценяван самостоятелно, може да бъде 

различно от най-пълноценното му ползване като част от група активи, когато трябва 

да бъде отчетен приносът му към общата стойност на групата. 

 

140.5. При определянето на най-пълноценното ползване следва да се вземе предвид 

следното: 

 

(а)  за да се установи дали ползването е физическо възможно, следва да се прецени 

какво би се считало за разумно от участниците на пазара, 

 

(б)  за да се спази изискването това ползване да бъде законово допустимо, необходимо 

е да се вземат предвид всички нормативни ограничения за ползването на актива, 

например териториално-устройствени планове, и вероятността от промени в тези 

ограничения. 

 

(в)  изискването за финансова осъществимост налага да се прецени дали едно 

алтернативно ползване, което е физически възможно и законово допустимо, ще 

донесе достатъчна възвръщаемост за един типичен участник, над 

възвръщаемостта при текущия начин на ползване, след като се вземат предвид 

разходите по преустройство за такова ползване. 

 

150.  Предпоставка за стойност - Текущо/Настоящо ползване 
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150.1.  Текущото/Настоящото ползване е текущият начин, по който се ползва актив, пасив или 

група от активи и/или пасиви. Текущото ползване може, но не е задължително, да 

съвпада с най-пълноценното ползване. 

 

160.  Предпоставка за стойност – Надлежна ликвидация 

 

160.1. Една надлежна ликвидация описва стойността на група активи, която може да бъде 

постигната при една ликвидационна продажба, за която се разполага с разумен период 

от време за намиране на купувач (или купувачи), като продавачът е принуден да 

продава активите в моментното им състояние и местонахождение. 

 

160.2.  Разумният период от време за намиране на купувач (или купувачи) може да е различен 

за различните активи и пазарни условия. 

 

170.  Предпоставка за стойност – Принудителна продажба 

 

170.1.  Терминът „принудителна продажба” се използва често за обстоятелства, при които 

продавачът е под принуда да продава, поради което не е възможен подходящ период 

за маркетинг, и продавачите може да нямат възможността да извършат надлежен 

финансов и правен анализ (дю дилижънс). Цената, която може да бъде постигната при 

тези обстоятелства, ще зависи от естеството на натиска върху продавача и причините, 

поради които не е възможен подходящ маркетинг. Тя може освен това да отразява 

последствията, които биха възникнали за продавача, ако не продаде в наличния 

период. Ако не са известни видът на ограниченията за продавача и причините за тези 

ограничения, цената, която може да се получи при принудителна продажба, не може да 

се оцени реалистично. Цената, която продавачът ще приеме при принудителна 

продажба, отразява специфичните обстоятелства около този продавач, а не 

обстоятелствата около хипотетичен желаещ продавач според определението за 

пазарна стойност. „Принудителна продажба" описва ситуацията, при която се 

реализира покупко-продажбата, а не отделна база на стойността. 

 

170.2.  Ако се изисква индикация за цена, която би могла да се получи при условията на 

принудителната продажба, необходимо е ясно да се посочат причините за 

ограниченията за продавача, включително последствията за него, ако не продаде в 

определения срок, като се приложат подходящи допускания. Ако тези обстоятелства не 

съществуват към датата на оценката, те трябва да бъдат ясно обозначени като 

специални допускания. 

 

170.3. Една принудителна продажба обикновено отразява най-вероятната цена, която е 

вероятно да се получи за конкретен имот при всяко едно от следните условия: 

 

(а) реализиране на продажба в кратък период от време, 

 

(б) активът се подчинява на пазарни условия, преобладаващи към датата на 

оценката или в един допуснат период, в чиито рамки следва да се реализира 

сделката, 

 

(в) купувачът и продавачът действат разумно и информирано, 

 

(г) продавачът е под принуда да продава, 
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(д) купувачът обикновено е мотивиран, 

(е) двете страни действат в свой най-добър интерес, според конкретните им 

съображения, 

 

(ж) не са възможни нормални маркетингови инициативи поради краткото време на 

пазарна експозиция, и 

 

(з) плащането ще бъде в брой. 

 

170.4. Продажбите в условията на неактивен или отслабващ пазар не стават автоматично 

„принудителни продажби” само защото продавачът би могъл да се надява на по-добра 

цена, ако условията се подобрят. Освен ако продавачът е принуден да продаде до 

определен срок, който не позволява подходящ маркетинг, той се разглежда като 

желаещ продавач съгласно дефиницията за пазарна стойност (вж. параграфи 30.1-30.7 

по-горе). 

 

170.5.  Макар че потвърдените сделки на „принудителни продажби” обикновено не се вземат 

предвид при извършването на оценка на базата на пазарна стойност, може да бъде 

трудно да се потвърди, че една сделка при пазарни условия между несвързани страни 

е била принудителна продажба. 

 

180.  Фактори, специфични за конкретния субект 

 

180.1.  За повечето бази на стойност факторите, които са специфични за конкретен купувач 

или продавач и не са налични за участниците, обикновено се изключват от изходните 

данни при пазарно базираната оценка. Някои от факторите, специфични за конкретен 

субект, които може да не са налични за участниците, са: 

   

(а) допълнителна стойност или занижена стойност в резултат на създаването на 

портфейл от сходни активи, 

 

(б) уникални синергии между актива и други активи, притежавани от субекта, 

 

(в)  юридически права или ограничения по отношение единствено на субекта, 

 

(г) данъчни облекчения или тежести, уникални за субекта, и 

 

(д)  възможност за използване на актива по начин, уникален само за субекта. 

 

180.2.  Дали факторите са специфични за конкретния субект, или са налични за други 

участници на пазара, е въпрос, който се решава отделно за всеки случай. Например 

има активи, които не се търгуват самостоятелно, а като част от група. Всички синергии 

с други активи преминават към пазарните участници заедно с прехвърлянето на 

групата и следователно не са специфични за конкретен субект. 

 

180.3 Ако целта на оценката е да се определи стойността за конкретен собственик (напр. 

инвестиционна (полезна) стойност, разгледана в параграфи 60.1 и 60.2), в оценката на 

актива се отразяват и факторите, специфични за субекта. Следват някои примерни 
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ситуации, в които може да се изисква определянето на стойност за конкретен 

собственик: 

  

(а) обосноваване на инвестиционни решения, 

 

(б) преглед на ефективността на актива. 

 

190. Синергии 

 

190.1.  „Синергиите” описват предимствата, свързани с комбинирането на активи. Когато са 

налични синергии, стойността на една група от активи и пасиви е по-голяма от сбора 

от стойностите на отделните активи и пасиви, оценявани самостоятелно. Синергиите 

обикновено са свързани с намаляване на разходите, и/или увеличаване на приходите, 

и/или намаляване на риска. 

 

190.2.  Дали синергиите би трябвало да се вземат предвид в оценката ще зависи от базата на 

стойността. За повечето бази на стойност следва да се вземат предвид само тези 

синергии, които са налични и за другите участници (вж. изложението относно 

факторите, специфични за субекта, в параграфи 180.1-180.3). 

 

190.3. Преценката дали синергиите са налични и за други участници може да се основава на 

размера на количеството синергии, а не на специфичния начин за постигане на тази 

синергия. 

 

200. Допускания и специални допускания 

 

200.1 Освен посочването на базата на стойността, често се налага да се направят едно или 

няколко допускания за изясняване на състоянието на актива при една хипотетична 

размяна, или на обстоятелствата, при които се приема,че активът ще бъде разменен. 

Тези допускания могат да окажат значително влияние върху стойността. 

 

200.2 Тези видове допускания обикновено попадат в една от следните две категории: 

 

(а) допуснати факти, които са или биха могли да бъдат в съответствие с онези, които 

съществуват към датата на оценката, и 

 

(б)  допуснати факти, които се различават от онези, които съществуват към датата на 

оценката. 

 

200.3. Допусканията, свързани с факти, които са или биха могли да бъдат в съответствие с 

онези, които съществуват към датата на оценката, може да са резултат от 

ограниченията на проучванията и справките, извършвани от оценителя. Без да са 

посочени изчерпателно, някои примери за такива допускания са: 

 

(а)  допускане, че дадено предприятие се прехвърля като цяло, и действащо 

предприятие, 

 

(б) допускане, че активите, използвани в предприятието, се прехвърлят без самото 

предприятие, самостоятелно или като група, 
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(в) допускане, че индивидуално оценяваният актив се прехвърля заедно с други 

допълващи активи, и 

 

(г) допускане, че притежавани акции се прехвърлят като пакет или индивидуално. 

 

  

200.4. Когато при допускането се приемат факти, различни от съществуващите към датата на 

оценката, то се обозначава като „специално допускане”. Специалните допускания се 

правят често, когато трябва да се илюстрира ефектът от възможните промени в 

стойността на актива. Те се обозначават като „специални”, за да се изтъкне пред 

ползвателя на оценката, че заключението за стойност зависи от промяна на текущите 

обстоятелства, или че отразява възглед, който повечето участници на пазара не биха 

възприели към датата на оценката. Някои неизчерпателни примери за специални 

допускания са: 

 

(а) допускането, че имотът е с пълно право на собственост, незает от наематели, 

 

(б)  допускането, че планираната сграда е реално завършена към датата на оценката, 

 

(в)  допускането, че към датата на оценката е наличен конкретен договор, какъвто 

всъщност не е бил сключван, и  

 

(г)  допускането, че един финансов инструмент се оценява с помощта на крива на 

доходност, която е различна от тази, която би била използвана от участник. 

  

200.5.  Всички допускания и специални допускания трябва да са разумни за конкретните 

обстоятелства, да бъдат подкрепени с доказателства и да са съобразени с целта, за 

която е възложена оценката. 

 

210. Разходи по сделката 

 

210.1. Повечето бази на стойност представляват оценената цена за размяна на актива без 
оглед на разходите на продавача по продажбата и разходите на купувача по покупката, 
и без корекция за данъците, платими от едната или другата страна като пряко 
следствие от сделката. 
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МСО 105 Подходи и методи за оценяване  
 
 

 

Съдържание 

 

Въведение         

Пазарен подход 

Методи на пазарния подход 

Приходен подход 

Методи на приходния подход 

Разходен подход 

Методи на разходния подход 

Амортизации и остаряване 

 

 

Параграфи 

 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

  

10. Въведение 

 

10.1.  Оценителят трябва да прецени внимателно приложимите и подходящи подходи за 

оценяване. Трите подхода, описани и дефинирани по-долу, са основните подходи, 

използвани за оценяване. Всички те се базират на икономическите принципи на 

равновесие на цените, очаквани ползи или заместване. 

 Основните подходи за оценяване са: 

 

(а) пазарен подход, 

(б) приходен подход, и 

(в) разходен подход. 

10.2.  Всеки един от тези подходи за оценяване включва различни, детайлизирани методи на 

приложение. 

 

10.3.  При избора на подходи и методи за оценката на даден актив целта е да се 

идентифицира най-подходящият метод при конкретните обстоятелства. Никой от 

методите не е общо приложим за всеки възможен случай. В процеса на избор би 

трябвало да се разгледат, като минимум: 

  

(а) подходящата база (бази) на стойност и предпоставка (предпоставки) на стойност, 

съответстващи на условията и целта на оценителското задание,  

 

(б) съответните силни и слаби страни на възможните подходи и методи за оценяване, 

 

(в)  целесъобразността на всеки метод с оглед на естеството на актива, и подходите 

или методите, използвани от участници на съответните пазари, и 

 

(г) наличието на надеждна информация, необходима за прилагането на метода 

(методите). 
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10.4.  Не е задължително да се използват повече от един метод за оценка на актив, особено 

когато оценителят е с висока степен на увереност в точността и надеждността на един 

от методите, като се имат предвид фактите и обстоятелства на оценителския 

ангажимент. Въпреки това, оценителите би трябвало да обмислят използването на 

множество подходи и методи, и би трябвало да се разгледат и може да бъдат 

използвани повече от един метод за извеждане на стойност, особено ако няма 

достатъчно факти или наблюдаеми изходни данни, за да може да се стигне до 

надеждно заключение само чрез един от методите. Когато се използват повече от един 

подход и метод, или дори няколко метода в рамките на един подход, мнението за 

стойност въз основа на това множество от подходи и/или методи би трябвало да бъде 

обосновано, и процесът на анализиране и съчетаване на различните стойности в едно-

единствено заключение за стойност, без осредняване, би трябвало да се опише в 

доклада за оценката. 

 

10.5.  Макар че този стандарт включва обсъждане на някои методи в рамките на разходния, 

пазарния и приходния подход, той не предоставя изчерпателен списък на всички 

възможни методи, които може да бъдат уместни според случая. Сред многото методи, 

които не са разгледани в настоящия стандарт, са методите за ценообразуване на 

опции, симулационни методи/методи Монте Карло, и методите на вероятностно 

претеглената очаквана възвръщаемост (PWERM). Отговорност на оценителя е да 

избере най-подходящия метод (методи) за всеки оценителски ангажимент. 

Съответствието с МСО може да изисква от оценителя използването на метод, който не 

е определен или споменат в МСО. 

 

10.6.  Когато различните подходи и/или методи водят до значително различаващи се 

индикации за стойност, оценителят би трябвало да извърши процедури за 

установяване на причината за тези разлики, тъй като по принцип не е правилно просто 

да се претеглят две или повече различаващи се индикации за стойност. В такива 

случаи, оценителите би трябвало да преразгледат насоките в параграф 10.3, за да 

установят дали някой от подходите/методите осигурява по-добра или по-надеждна 

индикация за стойност. 

 

10.7.  Оценителите би трябвало да използват в максимална степен приложимата 

наблюдаема пазарна информация при всички три подхода. Независимо от източника на 

изходните данни и допусканията, използвани в оценката, оценителят трябва да 

извърши подходящ анализ, за да се изследват тези изходни данни и допускания, и 

приложимостта им за целта на оценката. 

 

10.8.  Въпреки че никой подход или метод не е приложим при всички обстоятелства, ценовата 

информация от един активен пазар като цяло се счита за най-силното доказателство 

за стойност. Някои бази на стойност може да не позволяват на оценителя да прави 

субективни корекции на ценовата информация от активен пазар. Ценовата 

информация от един неактивен пазар може все пак да е добро доказателство за 

стойност, но може да са необходими субективни корекции. 

 

20.  Пазарен подход 

 

20.1.  Пазарният подход дава индикация за стойност, като се сравнява оценяваният актив с 

идентични или аналогични (сходни) активи, за които е налична ценова информация. 
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20.2.  Пазарният подход би трябвало да се прилага и да му се придава значителна тежест 

при следните обстоятелства: 

 

(а) актив като оценявания е бил продаден наскоро чрез сделка, която е подходяща за 

разглеждане при възприетата база на стойността, 

 

(б)  активи, които са идентични или по същество аналогични на оценявания, са 

активно търгувани публично, и/или 

 

(в)  има чести и/или скорошни наблюдаеми сделки с по същество аналогични активи. 

  

20.3.  Въпреки че споменатите обстоятелства биха показали, че би трябвало да се приложи 

пазарният подход и да му се придаде значителна тежест, когато горепосочените 

критерии не са изпълнени, следва да се отчетат следните допълнителни 

обстоятелства, при които може да се приложи пазарният подход и да му се придаде 

значителна тежест. При използването на паарния подход при следните 

обстоятелства, оценителят би трябвало да обмисли дали могат да се приложат и 

претеглят други подходи, за да се потвърди индикацията за стойност, изведена чрез 

пазарния подход: 

 

(а)  сделките с активи, които са идентични или по същество аналогични на оценявания, 

не са достатъчно актуални предвид нивата на волатилност и активност на пазара. 

 

(б) активи, които са идентични или по същество аналогични на оценявания, са 

търгувани публично, но не и активно. 

 

(в) налична е информация за пазарни сделки, но сравняваните активи показват 

значителни различия спрямо оценявания актив, което потенциално би наложило 

субективни корекции. 

 

(г)  информацията за скорошни сделки не е надеждна (т.е. слухове, липсваща 

информация, синергичен купувач, сделката не е била при пазарни условия между 

несвързани страни, продажбата е била по принуда и т.н.). 

 

(д) критичният елемент, засягащ стойността на актива, е цената, която би се 

постигнала за него на пазара, а не възпроизводителната стойност или капацитетът 

му за генериране на доходи. 

 

20.4.  Хетерогенният характер на повечето активи означава, че често няма да е невъзможно 

да се намерят пазарни данни за сделки с идентични или аналогични активи. Дори и в 

случаите, когато не се използва пазарният подход, използването на пазарни изходни 

данни би трябвало да се увеличи до максимум и при другите подходи (например, 

пазарни показатели за оценяване, като ефективна доходност или норма на 

възвръщаемост). 

 

20.5.  Когато сравняваната пазарна информация не се отнася до еднакви или по същество 

еднакви активи, оценителят трябва да извърши сравнителен анализ на качествените 

и количествените прилики и разлики между сравняваните активи и оценявания актив. 

Често ще е необходимо да се направят корекции на базата на този сравнителен 
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анализ. Тези корекции трябва да бъдат разумни и оценителите трябва да 

документират причините за тези корекции и как са били определени количествено. 

 

20.6.  При пазарния подход често се използват пазарни множители, получени от набор от 

аналози, всеки с различни множители. Изборът на подходящ множител от съответния 

диапазон изисква преценка, след изследване на качествените и количествените 

фактори. 

 

30.  Методи на пазарния подход 

 

Метод на аналогичните сделки 

 

30.1.  Методът на аналогичните сделки, известен също като метод на ориентировъчните 

сделки, използва информация за сделки с активи, които са идентични или аналогични 

на оценявания актив, за да се стигне до индикация за стойност. 

 

30.2.  Когато разглежданите аналогични сделки включват оценявания актив, този метод 

понякога се нарича метод на предходните сделки. 

 

30.3.  Ако сключените наскоро сделки са малък брой, оценителят може да разгледа цените 

на идентични или аналогични активи, които са котирани или оферирани за продажба, 

при условие че меродавността на тази информация е недвусмислено установена, 

критично анализирана и документирана. Това понякога се нарича метод на сравнимите 

котировки, и би трябвало да не се използва като единствена индикация за стойност, но 

може да е подходящо разглеждането му заедно с други методи. Когато се разглеждат 

котировки или оферти за покупка или продажба, тежестта, придадена на котираната 

или оферираната цена, би трябвало да отчита степента на ангажираност, заложена в 

цената, и от кога котировката или офертата е на пазара. Така например, на една 

оферта, която представлява обвързващ ангажимент за покупка или продажба на актив 

за определена цена, може да се придаде по-голяма тежест, отколкото на котирана 

цена без такъв обвързващ ангажимент. 

 

30.4.  При метода на аналогичните сделки може да се използват различни видове сравними 

данни, известни също като единици за сравнение, които формират базата за 

сравнение. Например, някои от най-обичайните единици за сравнение, използвани за 

права върху недвижими имоти, са цената на квадратен фут (или на квадратен метър), 

наем на квадратен фут (или на квадратен метър) и коефициентите на капитализация. 

Някои от най-обичайните единици за сравнение, използвани при оценката на 

предприятия, са EBITDA (печалба преди лихви, данъци и амортизации) множители, 

множители на печалба, множители на приходи и множители на балансова стойност. 

Някои от най-обичайните единици за сравнение, използвани при оценката на 

финансови инструменти, включват показатели като доходност и спредове на лихвени 

проценти. Единиците за сравнение, използвани от участниците, могат да са различни 

за различните класове активи, отрасли и географски райони. 

 

30.5.  Един от подметодите на метода на сравнимите сделки е матричното ценообразуване, 

което основно се използва за оценяване на някои видове финансови инструменти, 

например дългови ценни книжа, като не се разчита изключително на котираните цени 

за конкретните ценни книжа, а по-скоро на връзката на книжата с други референтни 

котирани ценни книжа и техните атрибути (например доходност). 
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30.6.  Основните стъпки при метода на сравнимите сделки са: 

 

(а)  определяне на единиците за сравнение, които се използват от участниците на 

съответния пазар, 

 

(б)  идентифициране на подходящи сравними сделки и изчисляване на ключовите 

оценъчни показатели за тези сделки, 

 

(в)  извършване на последователен сравнителен анализ на качествените и 

количествените прилики и разлики между сравнимите активи и оценявания актив, 

 

(г)  извършване на необходимите корекции, според случая, на оценъчните показатели, 

за да се отчетат разликите между сравняваните активи и оценявания актив (вж. 

параграф 30.12(г)), 

 

(д)  прилагане на коригираните оценъчни показатели към оценявания актив, и 

 

(е)  ако са били използвани множество оценъчни показатели – съчетаване на 

индикациите за стойност. 

 

30.7. Оценителят би трябвало да избере сравними сделки при следните ограничения: 

 

(а)  данните от няколко сделки са по принцип предпочитани пред данните от единична 

сделка или събитие, 

 

(б)  данните от сделки с много сходни активи (в идеалния случай идентични) 

предоставят по-добра индикация за стойност от активите, чиито цени на сделките 

изискват съществени корекции, 

 

(в)  сделките, които се сключват близо във времето до датата на оценката, са по-

представителни за пазара към тази дата от по-старите сделки, особено в 

нестабилни пазари 

 

(г)  за повечето основи на стойност, сделките би трябвало да бъдат сделки при 

пазарни условия между несвързани лица, 

 

(д) би трябвало е налична достатъчно информация за сделката, за да се даде 

възможност на оценителя да придобие достатъчно разбиране за сравнимия актив 

и да прецени оценъчните показатели/данните за сравними активи, 

 

(е)  информацията за сравними сделки би трябвало да е от надежден и достоверен 

източник, и 

 

(ж)  действителните сделки предоставят по-надеждни данни за оценката от 

планираните. 

 

30.8.  Оценителят би трябвало да анализира и направи корекции в евентуалните 

съществени разлики между аналогичните сделки и оценявания актив. Примерите за 
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често срещани разлики, които могат да изискват корекции, може да включват, но не са 

ограничени до: 

 

(а)  физически характеристики (възраст, размер, технически спецификации и т.н.), 

 

(б)  ограничения от значение за оценявания актив или за аналозите, 

 

(в)  географско местоположение (местоположението на актива и/или мястото на 

вероятно ползване на актива или на изпълнение на сделката с актива), както и 

съответните икономически и регулаторни среди, 

 

(г) рентабилност или капацитет на активите за генериране на печалба, 

 

(д)  исторически и очакван растеж, 

 

(е)  норма на доходност/лихвени купони, 

 

(ж)  видове обезпечение, 

 

(з) необичайни условия при аналогичните сделки, 

 

(и) разлики, свързани с продаваемостта и контролните характеристики на 

аналогичните активи и оценявания актив, и 

 

(к) характеристики на собствеността (например, правна форма на собствеността, 

размер на притежавания дял). 

 

Метод на ориентировъчните публично търгувани аналози 

 

30.9.  Методът на ориентировъчните публично търгувани аналози използва информация за 

публично търгувани аналози, които са еквивалентни или сходни на оценявания актив, 

за да се извлече индикация за стойност. 

  

30.10.  Този метод е подобен на метода на аналогичните сделки. Между тях има обаче няколко 

разлики, поради обстоятелството, че пазарните аналози се търгуват публично: 

 

(а) оценъчните показатели/сравнимите данни са налични към дата на оценяване, 

 

(б)  в публикувани документи със свободен достъп е налична подробна информация 

относно пазарните аналози, и 

 

(в)  информацията, съдържаща се в публикуваните документи, е изготвена в 

съответствие с широко прилагани счетоводни стандарти. 

 

30.11.  Методът би трябвало да се използва само когато оценяваният актив е достатъчно 

сходен на публично търгуваните аналози, за да се даде възможност за съдържателно 

сравнение. 

 

30.12.  Основните стъпки при метода на ориентировъчните публично търгувани аналози са: 
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(а)  идентифициране на оценъчни показатели/сравними данни, които се използват от 

участниците на съответния пазар, 

 

(а)  идентифициране на съответните ориентировъчни публично търгувани аналози и 

изчисляване на ключовите оценъчни показатели за тези сделки, 

 

(в) извършване на съгласуван сравнителен анализ на качествените и количествените 

прилики и разлики между публично търгуваните аналози и оценявания актив, 

 

(г)  извършване на необходимите корекции, ако се налагат, на оценъчните показатели, 

за да се отчетат различията между оценявания актив и публично търгуваните 

аналози, 

 

(д)  прилагане на коригираните оценъчни показатели към оценявания актив, и 

 

(е)  ако са използвани множество оценъчни показатели, претегляне на индикациите за 

стойност. 

 

30.13.  Оценителят би трябвало да избере публично търгувани аналози в следния контекст: 

 

(а)  разглеждането на множество публично търгувани аналози е за предпочитане пред 

използването на един единствен аналог, 

 

(б) данните от сходни публично търгувани аналози (например, сходни по отношение на 

сегмент на пазара, географско местоположение, размер на приходите и/или на 

активите, темпове на растеж, маржове на печалба, ливъридж, ликвидност и 

диверсификация) осигуряват по-добра индикация за стойност от пазарните 

аналози, които изискват съществени корекции, и 

 

(в)  ценните книжа, които се търгуват активно, осигуряват по-съдържателни сравними 

данни от слабо търгуваните ценни книжа. 

 

30.14.  Оценителят би трябвало да анализира и да направи корекции за евентуалните 

съществени разлики между ориентировъчните публично търгувани аналози и 

оценявания актив. Примерите за често срещани разлики, които могат да изискват 

корекции, може да включват, но не са ограничени до: 

  

(а) физически характеристики (възраст, размер, технически спецификации и т.н.), 

 

(б) съответните отстъпки и премии (вж. 30.17), 

 

(в) ограничения от значение за оценявания актив или за аналозите, 

 

(г)  географско местоположение на предприятието и свързаните с него икономически и 

регулаторни среди, 

 

(д)  рентабилност или капацитет на активите за генериране на печалба, 

 

(е)  исторически и очакван растеж, 
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(ж)  разлики, свързани с продаваемостта и контролните характеристики на 

аналогичните активи и оценявания актив, и 

 

(з)  вид собственост. 

 

Други съображения относно пазарния подход 

 

30.15. В следващите параграфи се разглежда неизчерпателен списък на някои специални 

съображения, които може да са част от оценка чрез пазарния подход. 

 

30.16.  Анекдотичните или емпирични оценъчни показатели понякога се възприемат като 

пазарен подход. Въпреки това, на индикациите за стойност, извлечени при 

използването на такива правила, не би трябвало да се придава значителна тежест, 

освен ако може да се покаже, че купувачите и продавачите ги считат в значителна 

степен за достоверни. 

 

30.17.  При пазарния подход фундаменталното основание за извършване на корекции е да се 

коригира за разлики между оценявания актив и ориентировъчните сделки или 

публично търгуваните ценни книжа. Някои от най-често срещаните корекции при 

пазарния подход са известни като отбиви (занижения) и премии. 

 

(а)  Отбивът за липса на продаваемост (ОЛП) би трябвало да се прилага, когато се 

прецени, че пазарните аналози са с по-висока продаваемост от оценявания актив. 

ОЛП отразява идеята, че когато се сравняват иначе идентични активи, един лесно 

продаваем актив би имал по-висока стойност от актив с дълъг период на 

маркетинг или ограничения върху възможността за продажбата му. Например, 

публично търгуваните ценни книжа могат да се купуват и продават почти 

мигновено, докато за акциите на частно дружество може да е необходим 

значителен период от време, за да се идентифицират потенциални купувачи и да 

се финализира сделката. Много от базите на стойност позволяват да се вземат 

предвид ограниченията върху продаваемостта, които са присъщи на оценявания 

актив, но не позволяват да се вземат предвид ограниченията върху 

продаваемостта, които са специфични за конкретен собственик. ОЛП могат да 

бъдат определени количествено с помощта на който и да е обоснован метод, но 

обикновено се изчисляват с помощта на модели за ценообразуване на опции, 

проучвания, които сравняват стойността на публично търгуваните акции и на 

ограничените акции в едно и също дружество, или проучвания, сравняващи 

стойността на акциите на дадено дружество преди и след първичното публично 

предлагане. 

 

(б)  Премиите за контрол (понякога наричани Премии за придобиване от участник на 

пазара) и отбивите за липса на контрол (ОЛК) се прилагат, за да се отчетат 

разликите между аналозите и оценявания актив по отношение на способността за 

вземане на решения и промените, които могат да бъдат направени в резултат на 

упражняването на контрол. При равни други условия, участниците по принцип 

биха предпочели да имат контрол над оценявания актив. Въпреки това, 

готовността на участниците да платят премия за контрол или ОЛК като цяло ще 

бъде фактор за това дали способността за упражняване на контрол подобрява 

икономическите ползи за собственика на оценявания актив. Премиите за контрол и 

ОЛК може да бъдат определени количествено с помощта на който и да е обоснован 
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метод, но обикновено се изчисляват въз основа или на анализ на конкретните 

подобрения на паричните потоци или намаления на риска, свързани с 

упражняването на контрол, или чрез сравняване на наблюдаваните цени, платени 

за контролни дялове в публично търгувани ценни книжа, с публично търгуваната 

цена преди обявяването на такава сделка. Някои от примерите за обстоятелства, 

при които премиите за контрол и ОЛК би трябвало да бъдат взети предвид, са: 

 

1.  акциите на публични дружества по принцип не дават на притежателя им право 

да взема решения, свързани с дейността на дружеството (липсва им правото на 

контрол). Оттук следва, че когато за оценката на актив, който отразява 

контролен дял, се прилага методът на ориентировъчните публично търгувани 

аналози, може да е подходящо прилагането на премия за контрол, или 

 

2. ориентировъчните сделки при метода на ориентировъчните сделки често 

отразяват сделки с контролни дялове. При използването на този метод за 

оценката на актив, който отразява миноритарен дял, може да е подходящо 

прилагането на ОЛК. 

 

(в)  Понякога се прилагат отбиви за пакет, когато оценяваният актив представлява 

голям пакет дялове от публично търгувани ценни книжа, поради което собственикът 

не би бил в състояние бързо да продаде пакета на публичния пазар, без това да 

повлияе негативно на публично котираната цена. Отбивите за пакет може да се 

определят количествено с помощта на всеки обоснован метод, но обикновено се 

използва модел, който отчита продължителността на времето, през което един 

участник би могъл да продаде оценяваните акции без да въздейства отрицателно 

върху цената на публичното търгуване (т.е. да продаде сравнително малка част от 

типичния ежедневен обем на продажби на ценната книга). При определени бази на 

стойност, особено справедливата стойност за целите на финансово отчитане, 

отбивите за пакет са недопустими. 

 

40.  Приходен подход 

 

40.1.  Приходният подход дава индикация за стойност чрез преобразуване на бъдещите 

парични потоци в една единствена текуща стойност. При приходният подход стойността 

на един актив се определя чрез съпоставяне със стойността на приходите, паричните 

потоци или стойността на икономиите от разходи, генерирани от актива. 

 

40.2.  Приходният подход би трябвало да се прилага и да му се придава значителна 

тежест при следните обстоятелства: 

 

(а)  капацитетът за генериране на приходи на актива е ключовият елемент, оказващ 

влияние върху стойността от гледната точка на участник, и/или 

 

(б)  налични са разумни прогнози за размера и момента на възникване на бъдещите 

приходи от оценявания актив, но има малък брой или няма никакви пазарни 

аналози. 

 

40.3.  Въпреки че горните обстоятелства биха показали, че би трябвало да се приложи 

приходният подход и да му се придаде значителна тежест, по-долу са посочени 

допълнителни обстоятелства, при които приходният подход може да се приложи и да 
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му се придаде значителна тежест. При използването на приходния подход при 

следните обстоятелства, оценителят би трябвало да прецени дали някой от 

останалите подходи може да бъде приложен и претеглен, за потвърждение на 

индикацията за стойност от приходния подход: 

 

(а)  капацитетът за генериране на приходи на оценявания актив е само един от 

няколко фактори, оказващи влияние на стойността от гледната точка на участник,  

 

(б)  има значителна несигурност по отношение на размера и момента на възникване на 

бъдещите приходи от оценявания актив, 

 

(в) липсва достъп до информация, свързана с оценявания актив (например един 

миноритарен собственик може да има достъп до минали финансови отчети, но не и 

до прогнози или бюджети), и/или 

 

(г)  оценяваният актив все още не е започнал да генерира приходи, но се очаква да 

започне. 

 

40.4.  Основна база за приходния подход е очакването на инвеститорите за получаване на 

възвръщаемост от инвестициите им, която би трябвало да отразява възприеманото 

ниво на риска от инвестициите. 

 

40.5.  Като цяло, инвеститорите могат да очакват да бъдат компенсирани само за 

систематичен риск (известен също като „пазарен риск” или „недиверсифицируем риск”). 

 

50. Методи на приходния подход 

 

50.1.  Въпреки че има много начини за прилагане на приходния подход, методите на 

приходния подход са по същество основани на дисконтиране на бъдещите суми на 

паричните потоци до настояща стойност. Те са вариации на метода на дисконтираните 

парични потоци (метод на ДПП), и изложените по-долу концепции се прилагат частично 

или изцяло за всички методи на приходния подход. 

 

Метод на дисконтираните парични потоци (ДПП) 

 

50.2. Съгласно метода на ДПП, прогнозният паричен поток се дисконтира обратно към 

датата на оценката, в резултат на което се получава настоящата стойност на актива. 

 

50.3.  В някои случаи на активи с дълъг или неопределен живот, методът на ДПП може да 

включва крайна стойност, която представлява стойността на актива в края на периода 

на явно (експлицитно) прогнозиране на паричните потоци. При други обстоятелства, 

стойността на даден актив може да се изчисли единствено с помощта на крайна 

стойност без период на явно прогнозиране. Това понякога се нарича метод на 

капитализация на приходите. 

 

50.4.  Основните стъпки при метода на ДПП са: 

 

(а) избор на най-подходящия тип парични потоци според естеството на оценявания 

актив и на заданието (напр. преди или след облагане с данъци, всички парични 
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потоци или паричните потоци към собствения капитал, реални или номинални и 

т.н.), 

 

(б)  определяне на най-подходящия период на явно прогнозиране, ако има такъв, за 

който ще се прогнозират паричните потоци, 

 

(в)  изготвяне на прогнози за паричните потоци за този период, 

  

(г)  преценка дали е уместно определяне на крайна стойност за оценявания актив в 

края на периода на явно прогнозиране (ако има такъв), и след това определяне на 

подходяща крайна стойност според естеството на актива, 

 

(д) определяне на подходящия дисконтов процент, и 

 

(е)  прилагане на дисконтовия процент към прогнозните бъдещи парични потоци, 

включително крайната стойност, ако има такава. 

 

Вид на паричните потоци 

 

50.5.  При избора на подходящия вид парични потоци според естеството на актива и на 

заданието, оценителите трябва да вземат предвид факторите, изброени по-долу. 

Освен това дисконтовият процент и другите изходни данни трябва да съответстват на 

избрания вид парични потоци. 

 

(а) паричен поток към цял актив или към частичен интерес: Обикновено се използва 

паричен поток към целия актив. Въпреки това, от време на време може да се 

използват и други равнища на приходите, като паричния поток към собствения 

капитал (след заплащане на лихва и главница по дълг) или дивиденти (само 

паричния поток, разпределен между собствениците на капитала). Паричният поток 

към целия актив е най-често използван, тъй като теоретично един актив би 

трябвало да има една единствена стойност, която не зависи от начина на 

финансирането му, и от това дали доходът се изплаща под формата на дивиденти 

или се реинвестира. 

 

(б)  паричният поток може да бъде преди или след облагане с данъци: Ако се използва 

база след облагане, приложената данъчна ставка би трябвало да съответства на 

базата на стойността, и в много случаи би била данъчна ставка, валидна за всички 

участници, а не само за един конкретен собственик. 

 

(в)  Номинален срещу реален: Реалният паричен поток не включва съображение за 

инфлация, докато номиналният паричен поток включва очаквания по отношение на 

инфлацията. Ако очакваният паричен поток включва очаквания процент на 

инфлация, дисконтовият процент следва да включва същия този процент на 

инфлация. 

 

(г) Валута: Изборът на валута за оценката може да окаже въздействие върху 

допускания, свързани с инфлацията и риска. Това важи с пълна сила за 

нововъзникващите пазари или за валути с високи темпове на инфлация. 
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50.6.  Избраният вид паричен поток би трябвало да съответства на гледните точки на 

участника. Например, паричните потоци и дисконтовите проценти за недвижими имоти 

обичайно се определят на база преди данъчно облагане, докато паричните потоци и 

дисконтовите проценти за предприятия обикновено се определят на база след данъчно 

облагане. Корекцията на дисконтовите проценти за преди и след облагане с данъци 

може да е сложна и податлива на грешки задача, към която би трябвало да се 

подхожда с повишено внимание. 

 

50.7.  Когато оценката се изготвя във валута („валута на оценката”), която се различава от 

валутата на прогнозите за паричните потоци („функционалната валута”), оценителят 

би трябвало да използва един от следните два метода за превалутиране: 

 

(а)  дисконтиране на паричните потоци във функционалната валута, чрез дисконтов 

процент, подходящ за тази функционална валута. Конвертиране на настоящата 

стойност на паричните потоци във валутата на оценката, по спот курса на датата на 

оценката. 

 

(б)  Използване на крива на форуърден обменен курс за превалутиране на прогнозите 

във функционалната валута в прогнози във валутата на оценката, и дисконтиране 

на прогнозите чрез подходящ за валутата на оценката дисконтов процент. Ако не е 

налична надеждна крива на форуърден обменен курс (например, поради липса на 

ликвидност на пазарите на съответната валута), може да не е възможно да се 

използва този метод, и да е приложим единствено методът, описан в параграф 

50.7(а). 

 

Период на явно прогнозиране на паричните потоци 

 

50.8.  Критериите за избор ще зависят от целта на оценката, естеството на актива, 

наличната информация и изискваните бази на стойност. Когато активът е с кратък 

живот, тогава ще е по-вероятно прогнозирането на парични потоци за целия му 

живот.да бъде както възможно, така и приложимо.  

 

50.9.  Оценителите би трябвало да вземат предвид следните фактори при избора на 

период на явно прогнозиране: 

 

(а)  живота на актива, 

 

(б) разумен период, за който са налице надеждни данни, на които да се основават 

прогнозите, 

 

(в)  минималният период на явно прогнозиране, който би трябвало да е достатъчен, за 

да може активът да постигне стабилно ниво на растеж и печалби, след което 

може да се използва крайна стойност, 

 

(г)  при оценката на циклични активи периодът на явно прогнозиране би трябвало да 

включва един цял цикъл, когато е възможно, и 

 

(д)  за активи с ограничен живот, каквито са повечето финансови инструменти, 

паричните потоци обикновено се прогнозират за целия живот на актива. 
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50.10.  В някои случаи, особено когато активът се експлоатира при устойчиво ниво на растеж 

и печалби към датата на оценката, може да не е необходимо да се разглежда период 

на явно прогнозиране, и единствената база на стойност може да се образува от една 

крайна стойност (което понякога се нарича метод на капитализация на приходите). 

 

50.11.  Планираният период на държане на актива от един инвеститор не би трябвало да е 

единственото съображение при избора на период на явно прогнозиране, и не би 

трябвало да влияе на стойността на актива. Въпреки това, периодът, през който се 

планира държане на даден актив, може да се вземе предвид при определянето на 

период на явно прогнозиране, ако целта на оценката е да се определи 

инвестиционната стойност на актива. 

 

Прогнозите за паричните потоци 

 

50.12.  Паричният поток за периода на явно прогнозиране се определя с помощта на прогнозна 

финансова информация (ПФИ) (прогнозни приходи/входящи потоци и 

разходи/изходящи потоци). 

 

50.13.  Съгласно изискванията на параграф 50.12, независимо какъв е източникът на ПФИ 

(например, прогнози на ръководството), оценителят трябва да извърши анализ за 

оценка на ПФИ, на допусканията, на които се основава ПФИ, и на пригодността им за 

целта на оценката. Пригодността на ПФИ и на съответните ѝ допускания ще зависи от 

целта на оценката и изискваните бази на стойност. Например, един паричен поток, 

използван за определяне на пазарна стойност, би трябвало да отразява ПФИ, която би 

била очаквана от участниците; обратно, инвестиционната стойност може да се измери 

с помощта на паричен поток, който се основава на разумни прогнози от гледната точка 

на конкретен инвеститор. 

 

50.14.  Паричният поток се разделя на подходящи периодични интервали (например седмични, 

месечни, тримесечни или годишни), като изборът на интервал зависи от естеството на 

актива, структурата на паричния поток, наличните данни, и продължителността на 

прогнозния период. 

 

50.15.  Прогнозният паричен поток би трябвало да отчита размера и момента на възникване 

на всички бъдещи входящи и изходящи паричните потоци, свързани с оценявания 

актив, от подходяща за базата на стойност гледна точка. 

 

50.16.  Обикновено прогнозният паричен поток отразява едно от следните обстоятелства: 

 

(а)  договорен или обещан паричен поток, 

 

(б) най-вероятния вид парични потоци, 

 

(в) вероятностно претегления очакван паричен поток, или 

 

(г)  множество сценарии за евентуален бъдещ паричен поток. 

 

50.17.  Различните видове парични потоци често отразяват различни нива на риск и може да 

изискват различни дисконтови проценти. Например, очакваните и вероятностно 

претеглените парични потоци включват очаквания по отношение на всички възможни 
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резултати и не са зависими от някакви специфични условия или събития (имайте 

предвид, че когато се използва очакван и вероятностно претеглен паричен поток, не 

винаги е необходимо оценителите да вземат предвид разпределенията на всички 

възможни парични потоци, използвайки сложни модели и техники. По-скоро 

оценителите може да разработят ограничен брой отделни сценарии и вероятности, 

които обхващат спектъра от възможни парични потоци. Определената една-единствена 

най-вероятна съвкупност от парични потоци може да зависи от определени бъдещи 

събития и поради това би могла да отразява различни рискове и да оправдава 

използването на различен дисконтов процент. 

 

50.18.  Макар че оценителите често разполагат с ПФИ, която отразява счетоводни приходи и 

разходи, като цяло за предпочитане е да се използва паричен поток, чието използване 

за база на оценяването би било очаквано от участниците. Например, непаричните 

счетоводни разходи, като амортизациите, би трябвало да се добавят обратно, а 

очакваните изходящи парични потоци, свързани с капиталовите разходи или с промени 

в оборотния капитал би трябвало да се приспаднат при изчисляване на паричните 

потоци. 

 

50.19.  Оценителите трябва да се уверят, че цикличността на оценявания обект е надлежно 

отчетена в прогнозите за паричните потоци. 

 

Крайна стойност 

 

50.20. В случаите, когато активът се очаква да съществува и след експлицитния прогнозен 

период, оценителите трябва да изчислят прогнозна стойност на актива в края на 

този период. След това тази крайна стойност се дисконтира обратно към датата на 

оценката, като обикновено се използва същия дисконтов процент, приложен към 

прогнозния паричен поток. 

 

50.21.  Крайната стойност трябва да е съобразена със следните фактори: 

 

(а) дали активът е по естеството си изчерпаем / с определен живот, или с 

неопределен живот, тъй като това ще определи кой метод да се използва за 

изчисляване на крайната стойност, 

 

(б) дали има потенциал за бъдещ растеж на актива отвъд периода на явно 

прогнозиране, 

 

(в) дали има предварително определен, фиксиран размер на капитала, чието 

получаване се очаква в края на експлицитния прогнозен период, 

 

(г) очакваното ниво на риска от актива по времето на изчисляване на крайната 

стойност, 

 

(д) за цикличните активи, крайната стойност би трябвало да е съобразена с 

цикличния характер на актива и не би трябвало да се определя по начин, който 

предполага постоянно максимално или минимално ниво на паричните потоци, както 

и 
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(е) данъчните задължения за актива в края на експлицитния прогнозен период (ако 

има такива), и дали те се очаква да продължат непрекъснато. 

 

50.22. Оценителите може да приложат всеки разумен метод за изчисляване на крайната 

стойност. Макар че има много различни подходи към изчисляването ѝ, трите най-често 

използвани са: 

 

(а) модел на Гордън за растежа / модел на постоянния растеж (подходящ само за 

активи с неопределен живот), 

 

(б) пазарен подход / метод на отчуждителната стойност (подходящ както за активи с 

ограничен живот, така и за такива с неопределен живот), и 

 

(в) метод на ликвидационната стойност / метод на разходите за отчуждаване 

(подходящ само за активи с ограничен живот). 

 

Модел на Гордън за растежа  / Модел на постоянния растеж 

 

50.23.  Моделът на постоянен растеж предполага, че активът нараства (или намалява) с 

постоянен темп за неограничено време. 

 

Пазарен подход / Отчуждителна стойност 

 

50.24. Методът на пазарния подход (на отчуждителната стойност) може да се приложи по 

редица начини, но крайната цел е да се изчисли стойността на актива в края на 

експлицитния прогнозен период за паричните потоци. 

 

50.25.  Сред често срещаните начини за изчисляване на крайната стойност по този метод са 

прилагането на коефициент на капитализация, базиран на пазарни данни, или на 

пазарен множител. 

 

50.26. Когато се прилага пазарният подход или методът на отчуждителната стойност, 

оценителите би трябвало да се съобразят с изискванията на настоящия стандарт 

относно пазарния подход и методите на пазарния подход (раздели 20 и 30). Освен това 

оценителите би трябвало да вземат предвид и очакваните пазарни условия в края на 

периода на явно прогнозиране и да направят съответните корекции. 

 

Ликвидационна стойност / Разход за отчуждаване 

 

50.27.  Крайната стойност на някои активи може да е слабо зависима или дори да няма 

никакво отношение към предхождащият я паричен поток. Примери за такива активи са 

изчерпаеми активи като мини и нефтени кладенци. 

  

50.28.  В такива случаи крайната стойност обикновено се изчислява като ликвидационна 

стойност на актива минус разходите по отчуждаването му. Когато разходите 

надвишават ликвидационната стойност, крайната стойност ще бъде отрицателна, и ще 

съставлява стойността за скрапиране или изваждане от употреба на актива. 

  

Дисконтов процент 
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50.29.  Процентът за дисконтиране на прогнозните парични потоци би трябвало да отразява 

не само времевата стойност на парите, но и рисковете, свързани със съответния вид 

паричен поток и бъдещата експлоатация на актива. 

50.30.  Оценителите може да използват всеки разумен метод за определяне на дисконтов 

процент. Макар че има много методи за изчисляване или определяне на пригодността 

на дисконтовия процент, сред най-често използваните са: 

 

(а) модел за оценка на капиталовите активи (CAPM), 

 

(б) среднопретеглената цена на капитала (WACC), 

 

(в) наблюдаваните или изведени проценти / норми на доходност, 

 

(г) вътрешната норма на възвръщаемост (IRR), 

 

(д) среднопретеглената норма на възвръщаемост на актива (WARA), и 

 

(е)  метод на потенциалните купувачи във всеки пазарен сегмент (обикновено се 

използва само при отсъствие на пазарни данни). 

 

50.31.  При определянето на дисконтов процент оценителят би трябвало да вземе предвид: 

 

(а)  риска, свързани с прогнозите за паричния поток, 

 

(б) вида на оценявания актив. Например, дисконтовите проценти, използвани при 

оценяването на дълг, ще са различни от тези, използвани при оценяването на 

недвижими имоти или предприятия, 

 

(в) дисконтовите проценти, подразбиращи се от наблюдаеми пазарни сделки, 

 

(г) географското местоположение на актива и/или местоположението на пазарите, в 

които активът би се търгувал, 

 

(д) живота/срока на актива и съгласуваността на изходните данни. Например, 

безрисковият процент за актив с тригодишен живот ще се различава от този за 

актив с 30-годишен живот, 

 

(е) вида на приложения паричен поток (вж. 50.5), и 

 

(г) приложените бази на стойност. За повечето бази на стойност дисконтовият процент 

би трябвало да се определи от гледната точка на пазарен участник.   

 

60. Разходен подход 

 

60.1.  Разходният подход дава индикация за стойност въз основа на икономическия принцип, 

че един купувач не би платил за даден актив сума, която е по-голяма от разходите за 

снабдяване с актив с равностойна полезност, независимо дали чрез продажба или 

чрез строителство, освен ако му влияят фактори като нетипична времева рамка, 

неудобство, риск и др. Подходът дава индикация за стойност чрез изчисляване на 
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текущата възстановителна или възпроизводителна стойност на актива и приспадане 

за физическо влошаване и всички други приложими форми на остаряване. 

 

60.2.  Разходният подход би трябвало да се прилага и да му се придава значителна 

тежест при следните обстоятелства: 

 

(а)  участниците биха били в състояние да пресъздадат актив с по същество същата 

полезност като оценявания актив, без законови или регулаторни ограничения, и 

активът би могъл да се пресъздаде достатъчно бързо, така че на съответния 

участник да не се налага да плаща значителна премия за възможността да 

използва оценявания актив веднага, 

 

(б)  активът не генерира преки приходи и уникалният му характер прави пазарния или 

приходния метод неприложими, и/или 

 

(в) използваната база на стойност се основава главно на разходите за замяна на 

актива, например възстановителната стойност. 

 

60.3.  Въпреки че обстоятелства, споменати в параграф 60.2. биха показали, че би трябвало 

да се приложи разходният подход и да му се придаде значителна тежест, следва да 

се отчетат следните допълнителни обстоятелства, при които може да се приложи 

пазарният подход и да му се придаде значителна тежест. При използването на 

разходния подход при следните обстоятелства, оценителят би трябвало да обмисли 

дали могат да се приложат и претеглят други подходи, за да се потвърди индикацията 

за стойност, изведена чрез разходния подход: 

 

(а) участниците биха могли да се насочат към пресъздаване на актив със сходна 

полезност, но за това има потенциални законови или регулаторни препятствия, или 

се изисква значително време, 

 

(б)  когато разходният подход се използва като проверка за правилното приложение на 

други подходи (например, използване на разходния метод за потвърждаване дали 

едно предприятие, оценено като действащо предприятие, би имало по-висока 

стойност при оценка на базата на ликвидационната стойност), и/или 

 

(в)  активът е създаден наскоро, така че е налице висока степен на надеждност на 

допусканията, използвани при разходния подход. 

 

60.4.  Стойността на частично завършен актив обикновено ще отразява направените до 

момента разходи за създаването на актива (и дали тези разходи са допринесли за 

стойността) и очакванията на участниците по отношение на стойността на актива в 

завършен вид, но ще отчита разходите и времето, необходими за завършване на 

актива и подходящите корекции за печалба и риск. 

 

70.  Методи на разходния подход 

 

70.1.  Най-общо се приема, че има три метода на разходния подход: 
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(а)  метод на възстановителната (заместителната) стойност: метод, при който 

стойността се извежда чрез изчисляване на разходите за създаване на сходен 

актив с еквивалентна полезност, 

 

(б)  метод на възпроизводителната стойност: метод, при който стойността се извежда 

чрез изчисляване на разходите за точно пресъздаване на актива, и 

 

(в)  метод на сумирането: метод, при който стойността на актива се изчислява чрез 

сумиране на отделните стойности на съставните му части. 

  

Метод на възстановителната стойност 

 

70.2.  Като цяло, възстановителната стойност представлява стойността, която е от значение 

за определяне на цена, която даден участник би заплатил, тъй като се основава на 

пресъздаване на полезността на актива, а не на точните му физически характеристики. 

 

70.3. Възстановителната стойност обикновено се коригира за физическо влошаване и за 

всички форми на остаряване в конкретния случай. Обикновено след тези корекции тази 

стойност се нарича амортизирана възстановителна стойност. 

 

70.4.  Основните стъпки на метода на възстановителната стойност са: 

 

(а) изчисляване на всички разходи, които ще бъдат направени от един типичен 

участник, който желае да създаде или придобие актив с еквивалентна полезност, 

 

(б) установяване наличието на амортизация поради физическо, функционално и 

външно остаряване на оценявания актив, и 

 

(в)  приспадане на общата амортизация от общите разходи, за да се определи стойност 

на оценявания актив. 

 

70.5. Възстановителната стойност обикновено е тази на модерен еквивалент на оценявания 

актив, който има сходни функции и еквивалентна полезност спрямо оценявания актив, 

но е с по-актуален дизайн и е конструиран или направен с използване на съвременни и 

икономически ефективни материали и техники. 

 

Метод на възпроизводителната стойност 

 

70.6. Възпроизводителната стойност е подходяща при обстоятелства като следните: 

 

(а) стойността на придобиване на модерен еквивалентен актив е по-висока от 

стойността на пресъздаване на точно копие на оценявания актив, или 

 

(б)  полезността на оценявания актив би се предоставяла единствено от точно копие, 

но не и от модерен еквивалент. 

 

70.7.  Основните стъпки на метода на възпроизводителната стойност са: 

 

(а) изчисляване на всички разходи, които ще бъдат направени от един типичен 

участник, който желае да създаде точно копие на оценявания актив, 
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(б) установяване наличието на амортизация поради физическо, функционално и 

външно остаряване на оценявания актив, и 

 

(в)  приспадане на общата амортизация от общите разходи, за да се определи стойност 

на оценявания актив. 

 

Метод на сумирането 

 

70.8.  Методът на сумиране, наричан още метод на базисния актив, обикновено се използва 

за инвестиционни дружества или други видове активи или предприятия, за които 

стойността е преди всичко фактор на стойностите на техните вложения. 

 

70.9.  Основните стъпки при метода на сумиране, са: 

 

(а)  оценка на всеки от съставните активи, които са част от оценявания актив, като се 

използват подходящи подходи и методи за оценяване, и 

  

(б)  сумиране на стойностите на съставните активи, за да се получи стойността на 

оценявания актив. 

 

Съображения относно разходите 

 

70.10.  Разходният подход би трябвало да обхване всички разходи, които биха били 

направени от един типичен участник. 

 

70.11.  Разходните елементи може да се различават в зависимост от вида на актива и би 

трябвало да включват преките и непреките разходи, които биха били необходими за 

замяна/пресъздаване на актива към датата на оценката. Обикновено се разглеждат 

следните елементи: 

 

(а) преки разходи: 

 

1. материали, и 

2. труд. 

 

(б) непреки разходи: 

 

1. транспортни разходи, 

 

2. разходи за монтаж, 

 

3.  разходи за хонорари (за дизайн, разрешения, архитектурен проект, правни 

разноски и т.н.), 

 

4.  други такси (комисионни и т.н.), 

 

5.  режийни разходи, 
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6.  данъци, 

 

7.  финансови разходи (например лихви по дългово финансиране) и 

 

8.  марж на печалбата/предприемаческа печалба на създателя на актива 

(например възвръщаемост за инвеститорите). 

 

70.12.  Един актив, който е придобит чрез сделка с трето лице, вероятно ще отразява 

разходите на това трето лице, свързани със създаването на актива, както и някаква 

форма на марж на печалбата, за да се осигури възвръщаемост на инвестициите на 

третото лице. В този случай, и при използването на бази на стойност, за които се 

допуска хипотетична сделка, може да е целесъобразно включването на предполагаем 

марж на печалбата за някои разходи, която може да бъде изразена като целева 

печалба – или еднократна сума, или процентна възвръщаемост на разходите или 

стойността. Ако обаче са включени разходите за финансиране, те може вече да 

отразяват изискваната от участниците възвръщаемост на вложения капитал, така че 

оценителите би трябвало да бъдат внимателни с включването едновременно на 

финансови разходи и маржове на печалба. 

 

70.13.  Когато разходите са извлечени от действителните, котирани или прогнозни цени на 

трети лица доставчици или изпълнители, тези разходи вече ще включват желаното 

ниво на печалба на третите лица. 

 

70.14. Реалните разходи, направени за създаване на оценявания актив (или сравним 

референтен актив), може да са известни и да предоставят приложим показател за 

себестойността на актива. Въпреки това може да се наложат корекции за отразяване 

на следното: 

 

(а)  колебания на разходите между датата, на която са направени, и датата на 

оценката, и 

 

(б)  нетипични или извънредни разходи или икономии, които са отразени в данните за 

разходите, но които не биха били направени при създаването на еквивалент. 

 

80.  Амортизация / Остаряване 

 

80.1. В контекста на разходния подход, „амортизация” се отнася до корекциите в очакваните 

разходи за създаване на актив със същата полезност, за да се отчете въздействието 

върху стойността на всяко остаряване, засягащо оценявания актив. Това значение е 

различно от използваното във финансовата отчетност или данъчното законодателство, 

където с този термин обикновено се обозначава метода за систематично признаване на 

капиталови разходи с течение на времето. 

 

80.2.  Корекциите за амортизация обикновено се вземат предвид при следните видове 

остаряване, които може да се разделят на подкатегории при извършването на 

корекции: 

 

(а) Физическо остаряване: загуба на полезност поради физическото влошаване на 

актива или неговите компоненти в резултат на неговата възраст и употреба. 
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(б) Функционално остаряване: загуба на полезност в резултат от неефективност на 

оценявания актив в сравнение със заместващия го, например свързана с остарял 

дизайн или остаряла техническа спецификация или технология. 

 

(в)  външно или икономическо остаряване: загуба на полезност, причинена от 

икономически или локационни фактори, външни за актива. Този тип остаряване 

може да бъде временно или постоянно. 

 

80.3.  При извършването на корекции за амортизация/остаряване би трябвало да се вземат 

предвид физическия и икономическия живот на актива: 

 

(а)  физическият живот показва колко време би могъл да се използва активът преди 

да бъде износен или доведен до състояние на невъзможно икономическо 

възстановяване, като се допуска редовна поддръжка, но се игнорира потенциала за 

ремонт или реконструкция. 

 

(б)  икономическия живот показва колко е оставащото време, през което се очаква 

активът да генерира финансови постъпления или да предоставя нефинансова 

полза при своята текуща употреба. Икономическият живот се влияе от степента на 

функционално или икономическо остаряване, на което е изложен активът. 

 

80.4.  С изключение на някои видове икономическо или външно остаряване, повечето видове 

остаряване се измерват чрез сравнения между оценявания актив и този хипотетичен 

актив, на който се базира възстановителната или възпроизводителната стойност. В 

случай обаче, че са налични пазарни данни за ефекта на остаряването върху 

стойността, тези данни би трябвало да се вземат предвид. 

  

80.5.  Физическото остаряване може да се измерва по два различни начина: 

 

(а)  поправимо физическо остаряване, т.е. цената за поправяне на остаряването, или  

 

(б)  непоправимо физическо остаряване, при което се вземат предвид възрастта на 

актива, очакваният общ и оставащ живот, като корекцията за физическо 

остаряване е еквивалентна на съотношението на консумирания към очаквания общ 

живот. Общият очакван живот може да се изрази по всеки приемлив начин, 

включително очакван живот в години, в пробег, в произведени единици и т.н. 

 

80.6.  Има две форми на функционално остаряване: 

 

(а)  допълнителни капиталови разходи, които могат да бъдат причинени от промени в 

дизайна, материалите на конструкцията и технологията или производствените 

техники, в резултат на което възникват модерни еквивалентни активи, изискващи 

по-ниски капиталови разходи отколкото оценявания актив, и 

 

(б)  допълнителни оперативни разходи, които могат да бъдат причинени от подобрения 

в дизайна или повишен капацитет, в резултат на което възникват модерни 

еквивалентни активи, изискващи по-ниски оперативни разходи отколкото 

оценявания актив. 
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80.7.  Икономическото остаряване може да възникне, когато някои външни фактори оказват 

влияние върху конкретен актив или всички активи, експлоатирани в предприятието, и 

би трябвало да се приспадне след приспадането за физическо и функционално 

остаряване. В случая на недвижимите имоти примерите за икономическо остаряване 

включват: 

 

(а)  неблагоприятни промени в търсенето на продуктите или услугите, произвеждани от 

актива, 

 

(б)  свръхпредлагане на пазара за актива, 

 

(в)  прекъсване или загуба на предлагането на работна сила или суровини, или 

 

(г) активът се използва от предприятие, което не може да си позволи да плаща 

пазарен наем за активите и все пак да генерира пазарна норма на 

възвръщаемост. 

 

80.8.  Парите или паричните еквиваленти не страдат от остаряване и не подлежат на 

корекции. Реализуемите на пазара активи не се коригират до под пазарната им 

стойност, определена чрез пазарния подход. 
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10. Общ преглед 

 

10.1.  Принципите, заложени в Общите стандарти, се прилагат и за оценките на предприятия 

и участия в предприятия. Настоящият стандарт включва допълнителни изисквания, 

които намират приложение при оценката на предприятия и участия в предприятия. 

 

20.  Въведение 

 

20.1.  Определението за предприятие може да се различава в зависимост от целта на 

оценката. Като цяло може обаче да се приеме, че предприятието е стопанска единица, 

която извършва търговска, промишлена или инвестиционна дейност, или дейност по 

предоставяне на услуги. Предприятията могат да приемат различни форми, като 

например различни търговски дружества, съвместни предприятия и еднолични 

търговци. Стойността на едно предприятие може да се различава от сумата на 

стойностите на отделните активи или пасиви, които съставляват предприятието. Когато 

стойността на предприятието е по-голяма от сумата на записаните и незаписани нетни 

материални и разграничими нематериални активи на предприятието, тази 

свръхстойност често се нарича като стойност на действащо предприятие или репутация 

(реноме). 

 

20.2.  При оценяването на индивидуалните активи или пасиви, собственост на предприятие, 

оценителите трябва да следват приложимия стандарт за този тип актив или пасив 

(МСО 210 Нематериални активи, МСО 400 Права върху недвижими имоти и др.). 

 

20.3.  Оценителите трябва да установят дали оценката е на цялото предприятие, или на 

акции или дялови участия в предприятието (независимо дали тези участия са 
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контролни или не), или на конкретна стопанска дейност на предприятието. Видът на 

предоставената стойност трябва да е съобразена с целта на оценката и посочена 

като част от обхвата на ангажимента (вж. МСО 101 Обхват на работата). От особено 

значение е да се идентифицира точно оценяваното предприятие или участие в 

предприятие, тъй като дори когато оценката се извършва на цялото предприятие, може 

да съществуват различни нива, на които тази стойност би могла да се изрази. 

Например: 

 

(а)  Стойност на предприятието: Често описвана като общата стойност на собствения 

капитал на предприятието, плюс стойността на неговите дългове или дългови 

задължения, минус парите или паричните еквиваленти, които са налични за 

погасяване на тези задължения. 

 

(б)  Стойност на общия инвестиран капитал: Общата парична сума, която към момента 

е инвестирана в дадено предприятие, независимо от източника, често изразявана 

като стойността на всички активи минус текущите задължения и паричните 

средства. 

 

(в)  Оперативна стойност: Общата стойност на оперативните дейности на 

предприятието, без да се включва стройността на неоперативни активи и пасиви. 

 

(г)  Стойност на собствения капитал: стойността на предприятието за всички акционери 

или притежатели на дялове в него. 

 

20.4.  Оценките на предприятия се възлагат за различни цели, включително придобивания, 

сливания или продажби на предприятия, данъчно облагане, съдебни спорове, 

производства по несъстоятелност и финансово отчитане. Оценките на предприятия 

може да се използват и като изходни данни или етап от други оценки, например при 

оценка на опции върху акции, определен(и) клас(ове) акции, или дългове. 

 

30. Бази на стойност 

 

30.1.  Съгласно МСО 104 Бази на стойност, оценителят трябва да избере подходяща база 

(бази) на стойност, когато оценява предприятие или участие в предприятие. 

 

30.2.  Оценките на предприятия често се извършват с използване на бази на стойност, които 

са дефинирани от лица/организации, различни от СМСО (примери са посочени в МСО 

104 Бази на стойност), поради което оценителят трябва да разбира и спазва 

законите, съдебната практика и други интерпретативни насоки, свързани с тези бази на 

стойност към датата на оценката.   

 

40. Подходи и методи за оценяване  

 

40.1.  При оценката на предприятия или участия в предприятия може да се използват трите 

основни подхода за оценяване, описани в МСО 105 Подходи и методи за оценяване. 

 

40.2.  При избора на подход и метод, освен изискванията на този стандарт оценителят 

трябва да изпълнява изискванията и на МСО 105 Подходи и методи за оценяване, 

включително параграф 10.3. 
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50. Пазарен подход 

 

50.1. Пазарният подход е често използван подход за оценяване на предприятия и участия в 

предприятия, тъй като тези активи често отговарят на критериите в МСО 105 Подходи 

и методи за оценяване, параграф 20.2 или 20.3. При оценяването на предприятия и 

участия в предприятия чрез пазарния подход, оценителите би трябвало да спазват 

изискванията на МСО 105 Подходи и методи за оценяване, раздели 20 и 30. 

 

50.2. Трите най-важни източници на данни, използвани при оценката на предприятия и 

участия в предприятия чрез пазарния подход, са: 

 

(а) публични фондови пазари, на които се търгуват дялови участия в аналогични 

предприятия,  

 

(б)  пазарът за придобивания, на който се купуват и продават предприятия или 

контролни участия в предприятия, 

 

(в)  предишни сделки с акции или оферти за придобиване на собственост на 

оценяваното предприятие. 

  

50.3.  При пазарния подход трябва да има достатъчна и надеждна база за сравнение с 

аналогични предприятия. Тези аналогични предприятия би трябвало да извършват 

дейност в отрасъла на оценяваното предприятие, или в друг отрасъл, който реагира на 

същите икономически променливи. Факторите, които би трябвало да бъдат взети 

предвид при установяването на наличие на приемлива база за сравнение, са: 

 

(а)  прилики с оценяваното предприятие по отношение на качествените и 

количествените характеристики на предприятието, 

 

(б)  обем и възможност за проверяване на данните за аналогичните предприятия, и 

 

(в) дали цената на аналогичното предприятие отразява сделка при пазарни условия. 

  

50.4.  При прилагането на пазарен множител може да е уместно прилагането на корекции 

като споменатите в параграф 60.8, както за оценяваното предприятие, така и за 

аналогичните предприятия. 

 

50.5.  Оценителите би трябвало да спазват изискванията на МСО 105 Подходи и методи за 

оценяване, параграфи 30.7 -30.8, когато избират и правят корекции в аналогични 

сделки. 

 

50.6.  Оценителите би трябвало да спазват изискванията на МСО 105 Подходи и методи за 

оценяване, параграфи 30.13 -30.14, когато избират и правят корекции в публична 

фирмена информация. 

 

60. Приходен подход 

 

60.1.  Приходният подход е често използван подход за оценяване на предприятия и участия в 

предприятия, тъй като тези активи често отговарят на критериите в МСО 105 Подходи 

и методи за оценяване, параграф 40.2 или 40.3. 
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60.2.  Когато се прилага приходният подход, оценителите би трябвало да спазват 

изискванията на МСО 105 Подходи и методи за оценяване, раздели 40 и 50. 

 

60.3.  Приходите и паричните потоци, свързани с предприятие или участие в предприятие, 

могат да се измерват по различни начини, преди или след данъчно облагане. 

Прилаганият коефициент на капитализация или дисконтов процент трябва да 

съответства на използвания вид приход или паричен поток. 

  

60.4.  Използваният вид приход или паричен поток трябва да бъде в съответствие с вида на 

оценяваното участие. Например: 

 

(а)  стойността на предприятието обикновено се извежда от паричните потоци преди 

разходите за обслужване на задълженията, и подходящ дисконтов процент, приложим 

към паричните потоци на ниво предприятие, като например среднопретеглената цена 

на капитала, и 

 

(б)  стойността на собствения капитал може да се изведе от паричните потоци към 

собствения капитал, т.е. след разходите за обслужване на задълженията, и подходящ 

дисконтов процент, приложим към паричните потоци на ниво собствен капитал, като 

например цена на собствения капитал. 

 

60.5.  Приходният подход изисква определяне на коефициент на капитализация, когато се 

капитализира приход или паричен поток, и на дисконтов процент, когато се дисконтира 

паричен поток. При определянето на подходящ коефициент/процент се вземат предвид 

фактори като лихвените нива, нормата на възвръщаемост, очаквана от участниците 

за подобни инвестиции, и рискът, присъщ на източника на очакваните ползи (вж. МСО 

105 Подходи и методи за оценяване, параграфи 50.29 - 50.31). 

 

60.6. При методите с използване на дисконтиране, очакваният ръст може да бъде изрично 

(експлицитно) отчетен в прогнозния приход или паричен поток. При методите с 

използване на капитализиране, очакваният ръст обикновено е отразен в коефициента 

на капитализация. Ако прогнозният паричен поток е даден в номинално изражение, би 

трябвало да се използва дисконтов процент, който отчита очакваните бъдещи промени 

в цената поради инфлация или дефлация. Ако прогнозният паричен поток е даден в 

реално изражение, би трябвало да се използва дисконтов процент, който не отчита 

очакваните бъдещи промени в цената поради инфлация или дефлация. 

 

60.7.  При приходния подход, историческите финансови отчети на предприятието са често 

използвани като ориентир за прогнозиране на бъдещите приходи или парични потоци 

на предприятието. Определянето на историческите тенденции във времето чрез анализ 

на съотношенията може да помогне за получаване на информацията, необходима за 

оценяване на рисковете, присъщи на стопанските операции в контекста на съответния 

сектор, и на перспективите по отношение на бъдещите резултати.  

  

60.8. Прилагането на корекции може да е целесъобразно, за да се отразят разликите между 

реалните исторически парични потоци и тези, които биха възникнали за купувача на 

участие в предприятие към датата на оценката. Примери за това са: 
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(а)  привеждане на приходите и разходите към равнищата, които са разумно 

представителни за очакваните продължаващи оперативни дейности, 

 

(б)  представяне по последователен начин на финансови данни за оценяваното 

предприятие и за предприятията, с които то се сравнява,   

 

(в)  привеждане към пазарните норми на сделки, реализирани при непазарни условия 

(например договори с клиенти или доставчици), 

 

(г)  привеждане към пазарни цени и норми на разходи за труд или за вещи, които са 

предоставени от свързани лица – под наем или по друг договор, 

 

(д)  отразяване на влиянието на нециклични събития от историческите приходни и 

разходни елементи. Примери за нециклични събития са загуби поради стачки, 

въвеждане в експлоатация на нови съоръжения, и метеорологични явления. 

Независимо от това, прогнозните парични потоци би трябвало да отразяват всички 

нециклични приходи и разходи, които разумно могат да бъдат очаквани, като се има 

също така предвид, че някои минали събития може да бъдат показателни за 

подобни събития в бъдеще, и  

 

(е)  корекция на отчетността на материалните запаси, така че да може да се прави 

сравнение с аналогичните предприятия, чиято отчетност може се води на различна 

база от използваната от оценяваното предприятие, или във вид, отразяващ по-

точно реалните икономически условия. 

   

60.9. При използването на приходния подход може да се наложат корекции на оценката, за 

да се отразят елементи, които не са обхванати от прогнозата за паричните потоци или 

възприетия дисконтов процент. Примери за това може да са корекциите за 

продаваемост на оценяваното участие или за това дали се оценява контролно или 

неконтролно участие в предприятието. Оценителите трябва обаче да се погрижат 

корекциите на оценката да не отразяват фактори, които вече са били отразени в 

паричните потоци или в дисконтовия процент. Например, обстоятелството дали 

оценяваното участие е контролно или не често вече ще е било отразено в прогнозните 

парични потоци. 

 

60.10.  Въпреки че много предприятия може да бъдат оценявани с помощта на единен 

сценарий за паричните потоци, оценителите може да приложат и мулти-сценарийни 

или симулационни модели, особено когато е налице съществена несигурност по 

отношение на размера и/или момента на влизане на бъдещите парични потоци. 

 

70.  Разходен подход 

 

70.1.  Разходният подход обикновено не може да се приложи за оценка на предприятия и 

участия в предприятия, тъй като тези активи рядко отговарят на критериите в МСО 105 

Подходи и методи за оценяване, параграф 70.2 или 70.3. Понякога разходният подход 

все пак се прилага при оценката на предприятия, особено когато: 

 

(а)  предприятието е на ранен етап или тъкмо стартиращо, и печалбите и/или 

паричните потоци не могат да бъдат надеждно определени, и сравненията с други 

предприятия чрез пазарния подход е нецелесъобразно или ненадеждно, 
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(б)  предприятието е инвестиционно или холдингово дружество, в който случай методът 

на сумиране е като посочения в МСО 105 Подходи и методи за оценяване, 

параграф 70.8-70.9, и/или 

 

(в)  предприятието не е действащо и/или стойността на неговите активи при една 

ликвидация може да превишава стойността му като действащо предприятие. 

 

70.2.  В случаите, когато се оценява предприятие или участие в предприятие чрез разходния 

подход, оценителите би трябвало да спазват изискванията на МСО 105 Подходи и 

методи за оценяване, раздели 70 и 80. 

 

80.  Специални съображения за предприятия или участия в предприятия 

 

80.1.  Следните раздели разглеждат неизчерпателен списък с теми, свързани с оценката на 

предприятия или участия в предприятия: 

 

(а) Права на собственост (раздел 90). 

(б) Информация за предприятието (раздел 100). 

(в) Икономически и секторни съображения (раздел 110). 

(г)  Оперативни и неоперативни активи (раздел 120). 

(д) Съображения относно структурата на капитала (раздел 130). 

Активи стандарти   предприятия и бизнес интереси  

90. Права на собственост 

 

90.1. В процеса на оценяване следва да бъдат разгледани правата, привилегиите или 

условията, свързани с правото на собственост, независимо дали негов носител е 

едноличен търговец или търговско дружество. Правата на собственост обикновено се 

определят в рамките на дадена юрисдикция от правни документи като дружествени 

договори, устави и споразумения между акционерите (наричани заедно „фирмени 

документи”). В определени случаи може да е необходимо разграничение между 

юридическа и действителна собственост. 

 

90.2.  Фирмените документи може да съдържат ограничения за прехвърлянето на дяловото 

участие или други разпоредби от значение за стойността. Например във фирмените 

документи може да бъде предвидено, че участието би трябвало да се оценява 

пропорционално на целия емитиран акционерен капитал, независимо дали участието е 

контролиращо или неконтролиращо. В този случай правата, свързани с оценяваното 

участие и с евентуални други класове участия трябва да бъдат взети предвид от 

самото начало. 

 

90.3. Внимателно би трябвало да се разграничават правата и задълженията, които са 

присъщи на участието, и тези, които може да са приложими само за конкретен акционер 

(т.е. предвидените в споразумение между настоящите акционери, които може да не са 

приложими за един потенциален купувач на правото на собственост.) В зависимост от 

базата (базите) на стойност, на оценителя може да се наложи да разгледа или само 

правата и задълженията, присъщи на оценяваното участие, или тези права и 



Стандарти за оценяване на активи 

57 

съображения, които са присъщи на оценяваното участие, заедно с тези, които са 

приложими за конкретен собственик.  

 

90.4.  При оценката би трябвало да се разгледат всички права и преференции, свързани с 

оценяваното предприятие или участие в предприятие, в това число: 

 

(а)  Ако има няколко различни класове акции, при оценката би трябвало да се вземат 

предвид правата, свързани с всеки от отделните класове, включително, но не само: 

 

1. ликвидационни преференции, 

2.  право на глас, 

3. разпоредби относно обратно изкупуване, конвертиране и участие, и 

4.  права за продажба и/или покупка (пут и кол опции). 

 

(б)  Когато едно контролиращо участие в предприятие може да има по-висока стойност 

от едно неконтролиращо участие. Премиите за контрол или отбивите за липса на 

контрол може да са приложими в случая, в зависимост от приложения метод 

(приложените методи) за оценка (вж. МСО 105 Подходи и методи за оценяване, 

параграф 30.17.(б)). По отношение на действителните премии, платени по сключени 

сделки, оценителят би трябвало да прецени дали синергиите и други фактори, 

които са накарали придобиващия да плати тези премии, са приложими към 

оценявания актив до една сравнима степен. 

 

100.  Информация за предприятието 

 

100.1.  За оценяването на предприятие или участие в предприятие често се разчита на 

информация, получена от ръководството, от представители на ръководството или от 

други експерти. Съгласно изискването в МСО 105 Подходи и методи за оценяване, 

параграф 10.7, оценителят трябва да оцени годността на информацията, получена от 

ръководството, от представители на ръководството или от други експерти, и да 

прецени дали е уместно да се разчита на тази информация за целите на оценката. 

Например, предоставената от ръководството финансова информация може да 

отразява специфични за собственика синергии, които може да не са приложими при 

използването на база на стойност, която изисква гледната точка на пазарен участник.  

 

100.2.  Въпреки че стойността към дадена дата отразява очакваните ползи от бъдещата 

собственост, историческите данни за предприятието също имат приложение, тъй като 

може да предоставят ориентация за очакванията за бъдещето. Поради това 

оценителите би трябвало да вземат предвид миналите финансови отчети на 

предприятието като част от оценителския ангажимент. Доколкото се очаква бъдещите 

резултати от дейността на предприятието да се различават съществено от 

историческия опит, оценителят трябва да разбере защо досегашните резултати не са 

представителни за бъдещите очаквания за предприятието. 

 

110.  Икономически и секторни съображенията 

 

110.1.  Познаването на значимите икономически развития и тенденции в съответния сектор е 

важно за всички видове оценки. Фактори като политически перспективи, държавни 

политики, валутни курсове, инфлация, лихвени проценти и активност на пазара може 

да окажат по съвсем различен начин влияние върху активи с различни 
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местоположения и/или от различни сектори на икономиката. Тези фактори могат да 

бъдат изключително важни за оценката на предприятия и участия в предприятия, тъй 

като предприятията може да имат сложни структури, включващи различни 

местоположения и различни видове дейности. Например, едно предприятие може да 

бъде засегнато от икономически и секторни фактори, свързани с: 

 

(а) седалището и правно-организационната форма на предприятието, 

 

(б) естеството на стопанската дейност и мястото, където се извършват отделните 

оперативни дейности (напр. производството може да не се извършва на мястото, 

където се извършва научноизследователска и развойна дейност), 

 

(в) мястото, където предприятието продава своите стоки и/или услуги, 

 

(г) използваната от предприятието валута (валути), 

 

(д) местоположението на доставчиците на предприятието, и 

 

(е) на какви данъчни и други правни юрисдикции се подчинява предприятието. 

 

120. Оперативни и неоперативни активи 

 

120.1. Оценката на дялово участие в предприятие е от значение само в контекста на 

финансовото състояние на предприятието към даден момент от времето. Важно да се 

разбере естеството на активите и пасивите на предприятието, и да се определи кои 

елементи са необходими за доходоносните дейности на предприятието, и кои от тях са 

дублиращи се или „излишни” за предприятието към датата на оценката. 

 

120.2. Повечето методи за оценяване не отразяват стойността на активи, които не са 

необходими за осъществяването на стопанската дейност. Например, ако 

предприятието се оценява чрез множител на EBITDA, оценката ще отразява само 

стойността на активите, използвани за генериране на това ниво на EBITDA. Ако 

предприятието е имало неоперативни активи или пасиви, като например неактивно 

производствено съоръжение, стойността на това неоперативно съоръжение няма да 

бъде отразена в стойността. В зависимост от нивото на стойност, адекватно на 

оценителския ангажимент (вж. параграф 20.3), може да е необходимо стойността на 

неоперативните активи да се оцени отделно, и след това да се добави към 

оперативната стойност на предприятието. 

 

120.3. Предприятията може да притежават незаписани активи и/или пасиви, които не са 

отразени в баланса. Тези активи и пасиви може да включват нематериални активи, 

машини и съоръжения, които са напълно амортизирани, и правни задължения / 

съдебни дела. 

 

120.4.  Когато неоперативните активи и пасиви се разглеждат отделно, оценителят трябва 

да се увери, че приходите и разходите, свързани с неоперативните активи са 

изключени от измерванията и прогнозите за паричните потоци, прилагани в оценката. 

Например, ако едно предприятие има значителен пасив, свързан с недостатъчно 

финансирани пенсии, и този пасив се оценява отделно, паричните потоци, използвани в 
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оценката на предприятието би трябвало да изключват всякакви „наваксващи” 

плащания, свързани с този пасив. 

 

120.5. Ако при оценката се взема предвид информация за публично търгувани предприятия, 

борсовите им цени имплицитно включват стойността на неоперативните активи, ако 

има такива. Съответно, оценителят трябва да помисли за корекция на информацията 

за публично търгуваните предприятия, така че да се изключат стойността, приходите и 

разходите, свързани с неоперативни активи. 

 

130.  Съображения относно капиталовата структура  

 

130.1.  Предприятията често се финансират чрез комбинация от собствени и заемни средства. 

Въпреки това, в много случаи на оценителите може да бъде възложена оценка само 

на конкретен клас собствен капитал на предприятието. Въпреки че собственият капитал 

или конкретния клас собствен капитал понякога може да бъде оценяван пряко, по-често 

се определя стойността на предприятието, и после тази стойност се разпределя между 

дълговете и класовете собствен капитал. 

 

130.2. Когато стойността на дълга е равна на неговата балансова стойност, начинът на 

разпределение на стойността може да бъде съвсем ясен. Например, в такива случаи 

може да бъде целесъобразно да се приспадне балансовата стойност на дълга от 

стойността на предприятието, за да се изчисли стойността на собствения капитал (този 

метод за разпределяне на стойност понякога се нарича „метод на водопада”). Въпреки 

това, оценителите не би трябвало непременно да допускат, че стойността на дълга 

съвпада с неговата балансова стойност. 

 

130.3.  В случаите, когато стойността на дълга може да се различава от неговата балансова 

стойност, оценителите би трябвало или да оценят стойността на дълга директно, или 

да използват метод, който по подходящ начин разпределя стойността между дълг и 

акции и дялове, като например метода на вероятностно претеглената очаквана 

възвръщаемост, или модел на ценообразуване на опциите. 
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МСО 210 Нематериални активи 
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 10.  Общ преглед 

 

10.1.  Принципите, заложени в Общите стандарти, се прилагат и за оценките на 

нематериални активи и за оценките, включващи в обхвата си нематериални активи. 

Настоящият стандарт съдържа допълнителни изисквания, които се прилагат за 

оценките на нематериални активи. 

 

20.  Въведение 

 

20.1.  Нематериалният актив е непаричен актив, който се проявява чрез своите 

икономически свойства. Лишен е от физическа субстанция, но носи права и 

икономически ползи на притежателя си. 

 

20.2.  Конкретните нематериални активи се определят и описват чрез характеристики като 

собственост, функция, пазарна позиция и имидж. Тези характеристики отличават 

нематериалните активи един от друг. 

 

20.3.  Има много видове нематериални активи, но те най-често се включват в една или 

няколко от следните категории (или репутация): 

 

(а)  Свързани с маркетинг: Свързаните с маркетинг нематериални активи се използват 

основно за пазарна реализация или популяризация на продукти и услуги. Примери 

за такива активи са търговски марки, търговски наименования, уникални търговски 

дизайни и имена на интернет домейни. 
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(б)  Свързани с клиента: Свързаните с клиента нематериални активи включват 

клиентски списъци, количество поръчки, договори с клиенти, както и договорни и 

извъндоговорни отношения с клиентите. 

 

(в)  Свързани с художествено творчество: Свързаните с художествено творчество 

нематериални активи възникват от правото на ползи от художествени 

произведения, като например пиеси, книги, филми и музикални творби, както и от 

авторски права, ползващи се от извъндоговорна закрила. 

   

(г)  Свързани с договори: Свързаните с договори нематериални активи представляват 

стойността на правата, произтичащи от договорни споразумения. Примерите 

включват авторски и лицензионни споразумения, договори за услуги или доставки, 

лизингови споразумения, разрешителни, право на излъчване, договори за 

обслужване, трудови договори, споразумения за недопускане на конкурентна 

дейност и права върху природни ресурси. 

 

(д)  Свързани с технологии: Свързаните с технологии нематериални активи възникват 

от договорни или извъндоговорни права за използване на патентовани технологии, 

непатентовани технологии, бази от данни, формули, проектна документация, 

софтуер, технологични процеси или рецептури. 

 

20.4  Въпреки че аналогичните нематериални активи от един и същи клас имат някои общи 

характеристики, те имат и отличителни характеристики, които варират в зависимост от 

типа на нематериалния актив. Освен това, някои нематериални активи, като 

например търговските марки, може да представляват комбинация от категориите по 

параграф 20.3. 

 

20.5.  Оценителите трябва да разбират, особено при оценката на нематериален актив, 

какво конкретно трябва да се оцени и каква е целта на оценката. Например, данните 

на клиентите (имена, адреси и т.н.) обикновено имат много различна стойност от 

договорите с клиентите (сключените към датата на оценяване) и взаимоотношенията с 

клиентите (стойността на текущите на взаимоотношенията с клиенти, включително 

съществуващи и бъдещи договори). Кои нематериални активи ще се оценяват и как 

точно се определят може да зависи от целта на оценката, а разликите в начина на 

определяне на нематериалните активи могат да доведат до съществени разлики в 

стойността. 

 

20.6.  Като цяло, репутацията (реномето) е всяка бъдеща икономическа полза, произтичаща 

от дадено предприятие или участие в предприятие, или от използването на група от 

активи, при която тази икономическа полза не произтича от конкретен разграничим 

актив. Стойността на репутацията обикновено се измерва като разликата след 

изваждането от стойността на предприятието на стойността на всички разграничими 

материални, нематериални и финансови активи, след корекция за действителни или 

потенциални задължения по тях. Тя често е представяна като свръхцената, платена за 

едно реално или хипотетично придобиване на предприятие, над и отвъд стойността на 

другите идентифицирани активи и пасиви на предприятието. За някои цели може да се 

наложи репутацията да бъде допълнително разделена на прехвърляема репутация 

(която може да бъде прехвърлена на трети лица) и непрехвърляема, или още „лична” 

репутация. 
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20.7.  Тъй като размерът на репутацията зависи от това кои други материални и 

нематериални активи са признати, стойността ѝ може да бъде различна, когато се 

изчислява за различни цели. Така например, при бизнес комбинация, чиято отчетност 

се води по МСФО или Общоприетите счетоводни принципи на САЩ, нематериалният 

актив се признава само когато е: 

 

(а)  отделим, т.е. може да бъде разделен или отделен от предприятието и продаден, 

прехвърлен, лицензиран, отдаден под наем или разменен, самостоятелно или 

заедно със съответен договор, разграничим актив или пасив, независимо дали 

предприятието има такова намерение, или 

 

(б)  възникнал от договорни или други законни права, независимо от това дали тези 

права са прехвърляеми или отделими от предприятието или от други права и 

задължения. 

  

20.8.  Макар че аспектите на репутацията могат да варират в зависимост от целта на 

оценката, тя често включва елементи като: 

 

(а) синергии, специфични за съответното предприятие, които са резултат от бизнес 

комбинация (например съкращаване на оперативните разходи, икономии от 

мащаба или динамика на продуктов микс), 

 

(б) възможности за разширяване на бизнеса на нови и различни пазари, 

 

(в) ползата от концентрирана работна сила (но по принцип не и интелектуалната 

собственост, създадена от членовете на тази работна сила), 

 

(г)  ползата, която ще се извлече от бъдещи активи, като например нови клиенти и 

бъдещи технологии, и 

 

(д)  стойност на комбинацията и действащото предприятие. 

 

20.9.  Оценителите могат да извършват директни оценки на нематериални активи, когато 

целта на анализа или една част от анализа е определяне на стойността на 

нематериалните активи. Въпреки това, когато оценяват предприятия, участия в 

предприятия, недвижими имоти и машини и оборудване, оценителите би трябвало да 

проучат дали няма нематериални активи, които са свързани с тези активи, и дали те 

оказват пряко или косвено въздействие върху оценявания актив. Например, когато се 

оценява хотел чрез приходния подход, приносът на търговската марка към стойността 

на хотела може вече да е отразена в печалбата, генерирана от хотела. 

 

20.10.  Оценките на нематериални активи се извършват за различни цели. Отговорност на 

оценителя е да разбере целта на оценката и дали нематериални активи би трябвало 

да се оценяват, независимо дали поотделно или групирани с други актив. По-долу 

следва неизчерпателен списък с примери за ситуации, които често съдържат елемент 

на нематериални активи: 

 

(а)  За целите на финансовата отчетност често се изискват оценки на нематериални 

активи, във връзка с отчитането на бизнес комбинации, придобивания и продажби 

на активи, както и анализ на обезценката. 
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(б) За целите на данъчното отчитане често са необходими оценки на нематериални 

активи за анализи на трансферното ценообразуване, планиране и отчитане на 

данъците върху имотите и даренията, и анализи на пропорционалните данъци. 

 

(в) Нематериалните активи може да са предмет на съдебни спорове, което изисква 

оценителски анализ при обстоятелства като спорове между акционери, 

изчисляване на вреди и прекратяване на брак (развод). 

  

(г) Оценка на нематериални активи може да се изисква и поради други законови или 

правни обстоятелства, например принудително отчуждаване на имоти.  

 

(д)  На оценителите често се възлагат оценки на нематериални активи като част от 

общите ангажименти за консултации, предоставяне на обезпечени заеми и помощ 

при сделки.  

 

30.  Бази на стойност 

 

30.1.  В съответствие с МСО 104 Бази на стойност, оценителят трябва да избере 

подходяща база (бази) на стойност, когато оценява нематериални активи. 

  

30.2.  Оценките на нематериални активи често се извършват с използване на бази на 

стойност, които са дефинирани от лица/организации, различни от СМСО (примери са 

посочени в МСО 104 Бази на стойност), поради което оценителят трябва да разбира 

и спазва законите, съдебната практика и други интерпретативни насоки, свързани с 

тези бази на стойност към датата на оценката. 

  

40.  Подходи и методи за оценяване 

 

40.1.  При оценката на нематериални активи може да се използват трите основни подхода за 

оценяване, описани в МСО 105 Подходи и методи за оценяване.о  

. 

40.2. При избора на подход и метод, оценителят трябва, освен изискванията на настоящия 

стандарт, да спазва изискванията и на МСО 105 Подходи за оценяване, включително 

параграф 10.3. 

 

50.  Пазарен подход 

 

50.1.  При пазарния подход стойността на нематериалния актив се определя чрез 

съпоставяне с пазарната активност (например, сделки с идентични или подобни 

активи). 

 

50.2.  Сделките с нематериални активи често включват и други активи, като бизнес 

комбинация, която включва нематериални активи. 

 

50.3.  Оценителите трябва да спазват изискванията в параграфи 20.2 и 20.3 на МСО 105, 

когато решават дали да приложат пазарния подход за оценка на нематериални активи. 

Освен това, оценителите би трябвало да прилагат пазарния подход при оценяването 

на нематериални активи единствено ако са изпълнени следните два критерия: 
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(а)  оценителите разполагат с информация за сделки при пазарни условия, сключени 

за идентични или подобни нематериални активи на или около датата на оценката, 

и 

(б) оценителите разполагат с достатъчно информация, позволяваща да се направи 

корекция за всички съществени разлики между оценявания нематериален актив и 

нематериалните активи, които са предмет на изследваните сделки. 

 

50.4.  Поради разнородния характер на нематериалните активи и предвид обстоятелството, 

че нематериалните активи рядко са самостоятелен предмет на сделка, отделно от 

други активи, рядко могат да се намерят пазарни данни за сделки с идентични активи. 

Ако изобщо има някакви пазарни данни, те обикновено са за активи, които са подобни, 

но не идентични. 

 

50.5.  Когато са налични данни за цени или оценъчни множители, оценителите би трябвало 

да ги коригират, за да отразяват разликите между оценявания актив и активите – 

предмет на сделките. Тези корекции са необходими, за да се отразят отличителните 

характеристики на оценявания актив и активите, участващи в сделките. Подобни 

корекции може да са определяеми само на качествено, а не на количествено ниво. 

Въпреки това, необходимостта от съществени качествени корекции може да показва, 

че за оценката би било по-подходящо прилагането на друг подход. 

 

50.6.  В съответствие с изложеното по-горе, като примери за нематериални активи, за които 

понякога се използва пазарният подход, могат да се посочат: 

 

(а) радиочестотен спектър, 

(б)  имена на интернет домейни, и 

(в) таксиметрови медальони (лицензи). 

 

50.7.  Методът на ориентировъчните сделки обикновено е единственият метод на пазарния 

подход, който може да се прилага за нематериални активи. 

 

50.8.  В редки случаи може да се наблюдава публично предлагане на финансови 

инструменти, които са достатъчно сходни на оценявания нематериален актив, което да 

позволи използването на ориентировъчния метод на публичното дружество. Един 

пример за такива инструменти са опциите за права със зависима стойност (CVRs), 

които са свързани с реализацията на конкретен продукт или технология. 

 

60.  Приходен подход 

 

60.1.  При приходния подход стойността на нематериалния актив се определя чрез 

съпоставяне с настоящата стойност на приходите, паричните потоци или икономии на 

разходи, дължащи се на нематериалния актив през икономическия му живот. 

 

60.2.  Оценителите трябва да спазват изискванията на параграфи 40.2 и 40.3 от МСО 105 

Подходи и методи за оценяване, когато решават дали да приложат приходния подход 

за оценка на нематериални активи. 
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60.3.  Приходите, свързани с нематериални активи, често са включени в цената, плащана за 

стоки или услуги. Може да е трудно да се разграничат приходите, свързани с 

нематериалния актив, от приходите, свързани с други материални и нематериални 

активи. Много от методите на приходния подход имат предназначението да 

разграничат икономическите ползи, свързани с оценявания нематериален актив. 

 

60.4.  Приходният подход е най-разпространеният метод, прилаган при оценките на 

нематериални активи, и се често използва за оценяване на нематериални активи 

като: 

 

(а)  технология, 

 

(б) нематериални активи, свързани с клиента (например количество поръчки, 

договори, отношения), 

 

(в)  търговски наименования/търговски марки/брандове, 

 

(г) лицензи за експлоатация (например споразумения за франчайзинг, лицензи за 

хазарт, радиочестотен спектър), и 

 

(д) споразумения за предотвратяване на конкурентна дейност. 

 

Методи на приходния подход 

 

60.5.  Използват се множество методи на приходния подход. В настоящия стандарт се 

разглеждат по-подробно следните методи: 

 

(а)  метод на допълнителните приходи, 

(б)  метод на спестените авторски и лицензионни възнаграждения, 

(в)  метод на премийната печалба, наричан още метод „със-и-без”, 

(г)  метод „на зелено”, и 

(д)  метод на дистрибутора. 

Стандарти на активи -   

Метод на допълнителните приходи 

 

60.6.  Методът на допълнителните приходи определя стойността на нематериалния актив 

като настояща стойност на паричните потоци, генерирани от оценявания нематериален 

актив, след изключване на частта от паричните потоци, която се генерира от други 

активи („спомагателни активи”). Методът на допълнителните приходи обикновено се 

използва за оценки, при които придобиващият субект следва да разпредели общата 

цена, платима за предприятието, между материални активи, разграничими 

нематериални активи и репутация. 

 

60.7.  Спомагателните активи са активи, които се използват ведно с оценявания 

нематериален актив в реализацията на бъдещи парични потоци, свързани с 

оценявания нематериален актив. Активите, които не допринасят за потенциалните 
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парични потоци, свързани с оценявания нематериален актив, не са спомагателни 

активи. 

 

60.8.  Методът на допълнителните приходи може да се прилага чрез използване на няколко 

периода на прогнозните парични потоци (multi-period excess earnings method - MPEEM), 

един период на прогнозните парични потоци (SPEEM), или чрез капитализиране на 

един период от прогнозните парични потоци („метод на капитализираните 

допълнителни приходи” или „метод на формулата”). 

 

60.9.  Методът на капитализираните допълнителни приходи, или методът на формулата, 

обикновено е приложим само ако нематериалният актив е експлоатиран в стабилно 

състояние, със стабилни темпове на растеж/спад, постоянни маржове на печалбата и 

постоянни нива на спомагателните активи. 

 

60.10.  Тъй като повечето нематериални активи са с икономически живот, надхвърлящ един 

период, те често следват нелинейни модели на растеж/спад и може да изискват 

различни нива на спомагателни активи с течение на времето, методът MPEEM е най-

често използваният метод на допълнителните приходи, тъй като предлага най-голяма 

гъвкавост и позволява на оценителите да прогнозират експлицитно промени в тези 

изходни данни. 

 

60.11. Независимо дали се прилагат за един период, за няколко периода или чрез 

капитализация, ключовите стъпки в прилагането на метода на допълнителните приходи 

са: 

 

(а)  прогнозиране на размера и момента на реализация на бъдещите приходи, 

генерирани от оценявания нематериален актив и свързаните спомагателни 

активи, 

 

(б) прогнозиране на размера и момента на настъпване на разходи, които са 

необходими за да се генерират приходи от оценявания нематериален актив и 

свързаните спомагателни активи, 

 

(в) корекция на разходите, за да се изключат тези от тях, които са свързани със 

създаването на нови нематериални активи, които не са необходими за генериране 

на прогнозните приходи и разходи. Маржовете на печалба при метода на 

допълнителните приходи може да са по-високи от маржовете на печалба за 

предприятието като цяло, защото методът на допълнителните приходи изключва 

инвестициите в определени нови нематериални активи. Например: 

 

1.  няма да се изисква разглеждане на разходите за научноизследователска и 

развойна дейност, свързани с разработването на нови технологии, когато се 

оценяват единствено съществуващите технологии, и 

 

2.  няма да се изисква разглеждане на разходите за маркетинг, свързани със 

спечелването на нови клиенти, когато се оценяват само съществуващите 

нематериални активи, свързани с клиентите.  

  

(г)  идентифициране на спомагателните активи, които са необходими за постигане на 

прогнозните приходи и разходи. Спомагателните активи често включват оборотния 
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капитал, дълготрайните активи, концентрирана работна сила и разграничени 

нематериални активи, различни от оценявания нематериален актив. 

 

(д)  определяне на подходящата норма на възвръщаемост от всеки спомагателен 

актив, въз основа на оценка на риска, свързан с този актив. Например, 

нискорискови активи като оборотния капитал обикновено имат относително по-

ниска изисквана норма на възвръщаемост. Спомагателните нематериални активи 

и силно специализираните машини и съоръжения обикновено изискват относително 

по-висока норма на възвръщаемост. 

 

(е)  за всеки прогнозен период – приспадане на изискваната възвръщаемост на 

спомагателните активи от прогнозната печалба, за да се определят 

допълнителните приходи, генерирани само от оценявания нематериален актив, 

 

(ж)  определяне на подходящия дисконтов процент за оценявания нематериален актив 

и настоящата стойност, или капитализиране на допълнителните приходи, и 

 

(з)  ако е уместно за целите на оценката (вж. параграфи 110.1-110.4) – изчисляване и 

добавяне на ползата от данъчната амортизации на оценявания нематериален 

актив. 

 

60.12.  Оценителят би трябвало да определи отчисление за спомагателните активи 

(Contributory Asset Charges - CAC), наричано още икономическа рента, за всички 

настоящи и бъдещи материални, нематериални и финансови активи, които допринасят 

за генерирането на паричния поток, и ако един актив, за който се изисква 

икономическа рента, се използва в повече от една дейност на предприятието, 

съответната му икономическа рента би трябвало да бъде разпределена за различните 

дейности. 

 

60.13. Преценката дали е уместно определяне на икономическа рента за елементи на 

репутацията би трябвало да се основава на оценка на съответните факти и 

обстоятелства на ситуацията, и оценителят не би трябвало да прилага механично 

икономически ренти или алтернативни корекции за елементи на репутацията, ако 

обстоятелствата не го оправдават. Комплектуваният персонал подлежи на 

количествено определяне, поради което обикновено е единственият елемент на 

нематериален актив, за който би трябвало да се определи икономическа рента. 

Съответно, оценителите трябва да се уверят, че разполагат със солидни основания 

за прилагане на икономическа рента, за всеки елемент на нематериален актив, 

различен от комплектувания персонал. 

 

60.14. Икономическите ренти обикновено се изчисляват след облагане с данъци, като 

справедлива възвращаемост на стойността на спомагателния актив, а в някои случаи 

се приспада и възвръщаемост на спомагателния актив. Подходящата норма на 

възвръщаемост на спомагателен актив е възвращаемостта на инвестициите, която 

типичния участник би изисквал от актива. Възвръщаемостта на спомагателния актив 

е възстановяване на първоначалните инвестиции в актива. Не би трябвало да има 

разлика в стойността, независимо дали икономическите ренти са изчислени преди или 

след облагане с данъци.  
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60.15.  Ако спомагателният актив е по естеството си неизчерпаем, например оборотен 

капитал, ще се изисква само справедливата възвръщаемост на актива. 

 

60.16.  За спомагателните нематериални активи, които са били оценени по метода на 

спестените лицензионни възнаграждения (роялти), икономическата рента би трябвало 

да е равна на лицензионното възнаграждение (обикновено коригирана за размер на 

лицензионното възнаграждение след облагане с данъци). 

  

60.17. Методът на допълнителните приходи би трябвало да се прилага само към един 

нематериален актив, при разглеждане на отделните източници на печалба и приходи 

(обикновено първичния или най-важния нематериален актив). Например, в 

оценяването на нематериалните активи на предприятие, което използва както 

технология, така и търговско наименование при доставката на стоки или услуги (т.е. 

приходите, свързани с технологията и търговското наименование са едни и същи), 

методът на допълнителните приходи би трябвало да се използва само за оценяване 

на единия от нематериалните активи, а за другия би трябвало да се използва 

алтернативен метод. Въпреки това, ако предприятието е имало няколко продуктови 

линии, всяка от която използва различна технология и генерира ясно разграничими 

приходи и печалби, методът на допълнителните приходи може да се приложи при 

оценката на множеството различни технологии. 

 

Метод на спестените лицензионни (авторски) възнаграждения 

 

60.18.  Съгласно метода на спестените лицензионни възнаграждения, стойността на 

нематериалния актив се определя чрез съпоставка със стойността на хипотетичните 

лицензионни възнаграждения, които биха били спестени чрез притежаването на 

актива, вместо използването му под лиценз от трето лице. На концептуално ниво този 

метод може да се разглежда като метод на дисконтираните парични потоци, приложен 

към паричния поток, който собственикът на нематериалния актив би могъл да получи 

чрез отстъпване на ползването му под лиценз от трети лица. 

 

60.19.  Основните стъпки в прилагането на метод на спестените лицензионни възнаграждения 

са: 

 

(а) изготвяне на прогнози за оценявания нематериален актив през полезния му живот. 

Най-често използваният прогнозен показател са приходите, тъй като повечето 

лицензионни възнаграждения се изплащат като процент от приходите. При някои 

оценки може обаче да са подходящи други показатели, например еднократно 

възнаграждение за всеки отделен актив. 

 

(б)  изчисляване на ставка на лицензионното възнаграждение за оценявания 

нематериален актив. За определянето на тази хипотетична ставка са възможни 

два метода. Първият се основава на пазарните ставки за аналогични или сходни 

сделки. Предпоставка за този метод е наличието на аналогични нематериални 

активи, които редовно биват лицензирани при пазарни условия. Вторият метод се 

основава на отчислението от печалбите, което хипотетично би било плащано по 

сделка при пазарни условия от желаещ лицензополучател на желаещ 

лицензодател за правото да използва оценявания нематериален актив, 
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(в)  прилагане на избраната ставка на лицензионното възнаграждение към прогнозите, 

за да се изчисли размера на лицензионни възнаграждения, чието плащане е 

избегнато поради факта на притежаване на нематериалния актив, 

 

(г)  оценка на всички допълнителни разходи, които биха се плащали от 

лицензополучател на оценявания актив. Тези разходи могат да включват и 

предварителните плащания, изисквани от някои лицензодатели. Ставката на 

лицензионните възнаграждение би трябвало да се анализира, за да се определи 

дали допуснатите разходи (например за поддръжка, маркетинг и реклама) се 

плащат от лицензодателя или от лицензополучателя. Когато ставката се определя 

като „брутна”, всички отговорности и разходи, свързани с притежанието на 

лицензиран актив, са за сметка на лицензодателя, а когато се определя като 

„нетна”, някои или всички отговорности и разходи, свързани с притежанието на 

лицензиран актив, са за сметка на лицензополучателя. В зависимост от това дали 

възнаграждението е „брутно” или „нетно”, оценката би трябвало съответно да 

изключва или включва приспадане на разходи, например за поддръжка, маркетинг и 

реклама, свързани с хипотетично лицензирания актив. 

 

(д)  ако хипотетичните разходи и плащания на лицензионни възнаграждения се 

приспадат преди данъчно облагане, може да е уместно да се приложи съответната 

данъчна ставка, за да се определят икономиите след облагане с данъци, свързани 

с притежанието на нематериалния актив. Въпреки това, за някои цели (като 

трансферно ценообразуване), ефектите на данъците обикновено не се вземат 

предвид при оценката, и следователно тази стъпка би трябвало да бъде 

пропусната, 

 

(е)  определяне на подходящия дисконтов процент за оценявания нематериален актив 

и настоящата стойност или капитализиране на икономиите, свързани с 

притежанието на нематериалния актив, и 

 

(ж)  ако е уместно за целите на оценката (вж. параграфи 110.1-110.4) – изчисляване и 

добавяне на ползата от данъчната амортизация на оценявания нематериален 

актив. 

 

60.20.  Дали ставката на лицензионното възнаграждение се извежда чрез метода на пазарните 

сделки или метода на отчислението от печалбата, или чрез прилагането и на двата 

метода, избраната стойност би трябвало да отчита характеристиките на оценявания 

нематериален актив и средата, в която се използва. Отчитането на тези 

характеристики формира основата за избор на ставка на лицензионното 

възнаграждение от определен диапазон на наблюдаваните сделки и/или диапазон на 

печалбата от оценявания нематериален актив, в случая на отчисленията от 

печалбата. Факторите, които би трябвало да се разгледат, включват следното: 

 

(а)  Конкурентна среда: Мащабът на пазара на нематериалния актив, наличието на 

реалистични алтернативи, броят на конкурентите, пречки за навлизане и наличие 

(или липса) на разходи по смяна на доставчик или пазар. 

 

(б)  Значението на оценявания нематериален актив за собственика му: Дали 

оценяваният актив е ключов фактор за отличаване от конкурентите, ролята му в 

маркетинговата стратегия на собственика, относителното му значение в сравнение 
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с други материални и нематериални активи, както и размера на разходите, които 

собственикът прави за създаване, поддържане и подобряване на оценявания 

актив. 

 

(в)  Жизнен цикъл на оценявания нематериален актив: Очакваният икономически 

живот на оценявания актив и рисковете от моралното му остаряване. 

 

60.21.  При избора на ставка на лицензионното възнаграждение, оценителят би трябвало 

освен това да има предвид следното: 

 

(б) Възнаграждението, което участниците биха били готови да заплатят по 

лицензионен договор зависи от техните нива на печалба и относителния принос на 

лицензирания нематериален актив към тази печалба. Например, един 

производител на потребителски стоки не би плащал лицензионно възнаграждение 

за ползване на търговско наименование, ако би реализирал по-ниска печалба от 

продажбата на маркови продукти отколкото от продажбата на генерични продукти. 

 

(б)  При разглеждане на наблюдаваните лицензионни сделки, оценителят би 

трябвало да е наясно с конкретните права, отстъпени на лицензополучателя, и 

евентуалните им ограничения. Така например, договорите за авторски и 

лицензионни възнаграждения може да предвиждат значителни ограничения върху 

използването на даден лицензиран нематериален актив, като например 

ограничаване до определена географска област или до даден продукт. Освен това, 

оценителят би трябвало да е запознат със структурата на плащанията по 

договора, включително дали има предварителни или поетапни плащания, оферти 

за директно придобиване на лицензирания актив, и т.н.  

 

Метод на премийните печалби (Метод „със и без”) 

 

60.22. Методът на премийните печалби показва стойността на един нематериален актив чрез 

сравняването на два сценария: при първия предприятието използва оценявания 

нематериален актив (сценарий „със”), а при втория не го използва (сценарий „без”), 

като всички други фактори остават непроменени. 

 

60.23.  Сравнението между двата сценария може да се направи по два начина: 

 

(а) изчисляване на стойността на предприятието при всеки от двата сценария, като 

разликата в стойностите при двата сценария ще бъде стойността на оценявания 

нематериален актив, и 

 

(б) изчисляване, за всеки бъдещ период, на разликата между печалбата при двата 

сценария. След това настоящата стойност на тези суми се използва за извеждане 

на стойността на оценявания нематериален актив. 

 

60.24.  На теория, получените чрез двата метода стойности на нематериалния актив би 

трябвало да са близки, при условие, че оценителят отчита не само въздействието 

върху печалбата на предприятието, но и допълнителни фактори като разликите между 

двата сценария по отношение на нуждата от оборотен капитал и капиталовите разходи. 
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60.25.  Методът на премийните печалби се използва често при оценката на споразумения за 

предотвратяване на конкурентна дейност, но може да е подходящ и при оценката на 

други нематериални активи при определени обстоятелства. 

 

60.26.  Основните стъпки в прилагането на метода на премийните печалби са: 

 

(а) изготвяне на прогнози за приходи, разходи, капиталови разходи и нужда от 

оборотен капитал за предприятието, при допускането, че всички активи на 

предприятието, включително оценяваният нематериален актив, са в употреба. 

Това са паричните потоци при сценария „със”, 

 

(б)  използване на подходящ дисконтов процент за определяне на сегашната стойност 

на бъдещите парични потоци при сценария „със”, и/или изчисляване на стойността 

на предприятието при сценария „със”, 

 

(в)  изготвяне на прогнози за приходи, разходи, капиталови разходи и нужда от 

оборотен капитал за предприятието, при допускането, че всички активи на 

предприятието, с изключение на оценяваният нематериален актив, са в употреба. 

Това са паричните потоци при сценария „без”, 

 

(г)  използване на подходящ дисконтов процент за определяне на сегашната стойност 

на бъдещите парични потоци при сценария „със”, и/или изчисляване на стойността 

на предприятието при сценария „със”, 

 

(д)  приспадне на настоящата стойност на паричните потоци или на стойността на 

предприятието при сценария „без” от настоящата стойност на паричните потоци или 

на стойността на предприятието при сценария „със”, и  

 

(е)  ако е необходимо за целите на оценката (вж. параграфи 110.1-110.4), изчисляване 

и добавяне на ползата от данъчната амортизация на оценявания нематериален 

актив. 

 

60.27.  Като допълнителна стъпка може да се наложи разликата между двата сценария да 

бъде вероятностно претеглена. Например, когато се оценява споразумение за 

предотвратяване на конкурентна дейност, физическото или юридическото лице – 

страна по споразумението може да избере да не извършва конкурентна дейност дори и 

ако не беше сключвала споразумението.  

 

60.28.  Разликите в стойността между двата сценария би трябвало да бъдат отразени 

единствено в прогнозите за паричните потоци, а не чрез използване на различни 

дисконтови проценти за двата сценария. 

 

Метод „на зелено” 

 

60.29.  Съгласно метода „на зелено”, стойността на оценявания нематериален актив се 

определя посредством прогнози за паричните потоци, при допускането, че 

единственият актив, притежаван от предприятието към датата на оценката, е 

оценяваният нематериален актив. Всички други материални и нематериални активи 

трябва да бъдат закупени, изградени или наети. 
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60.30. Методът „на зелено” е концептуално подобен на метода на допълнителните приходи. 

Въпреки това, вместо да се изваждат икономическите ренти от паричния поток, за да се 

отрази приносът на спомагателните активи, при метода „на зелено” се допуска, че 

собственикът на оценявания актив ще трябва тепърва да построи, закупи или наеме 

спомагателния актив. Когато спомагателният актив ще се изгражда или закупува, 

използва се стойността на заместващ актив с еквивалентна полезност, а не 

възпроизводителната стойност. 

 

60.31.  Методът „на зелено” се използва често за оценяване на стойността на 

„благоприятстващи” нематериални активи, като например споразумения за 

франчайзинг и радиочестотен спектър. 

 

60.32.  Основните стъпки в прилагането на метода „на зелено” са: 

 

(а) изготвяне на прогнози за приходи, разходи, капиталови разходи и нужда от 

оборотен капитал за предприятието, при допускането, че оценяваният 

нематериален актив е единственият актив, притежаван от съответното 

предприятие към датата на оценката, включително и периода от време, необходим 

за постигане на устойчиви нива, 

 

(б) прогноза за размера и момента на извършване на разходите, свързани с 

придобиване, създаване или наемане на всички други активи, необходими за 

дейността на предприятието,  

 

(в) използване на подходящ дисконтов процент за определяне на сегашната стойност 

на бъдещите парични потоци, за да се определи стойността на предприятието, при 

допускането, че разполага единствено с оценявания нематериален актив, и 

 

(г)  ако е необходимо за целите на оценката (вж. параграфи 110.1-110.4), изчисляване 

и добавяне на ползата от данъчната амортизация на нематериалния актив. 

 

Метод на дистрибутора 

 

60.33.  Методът на дистрибутора, понякога наричан метод на дезагрегирането, е вариант на 

метода на допълнителни приходи за множество периоди, и понякога се използва за 

оценяване на нематериални активи, свързани с клиентите. Главната теория, стояща в 

основата метода на дистрибутора, е че от фирмите, които се състоят от различни 

звена, се очаква да генерират печалби, които са свързани с всяко отделно звено. Тъй 

като дистрибуторите обикновено изпълняват само функции, свързани с 

разпределението на продукти сред клиентите, а не със създаване на интелектуална 

собственост или производство, информацията за маржовете на печалбата, 

реализирана от дистрибуторите, се използва за изчисляване на допълнителните 

приходи, припадащи се на свързаните с клиентите нематериални активи. 

 

60.34.  Методът на дистрибутора е подходящ за оценка на свързани с клиента нематериални 

активи, когато някой друг нематериален актив (например технология или марка) се 

счита за основен или най-значим нематериален актив, и се оценява по метода на 

допълнителни приходи за множество периоди.   

 

60.35.  Основните стъпки в прилагането на метода на дистрибутора са: 
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(а) изготвяне на прогнози за приходите, свързани със съществуващите клиентски 

взаимоотношения. Те би трябвало да отразяват очаквания ръст в приходите от 

съществуващи клиенти, както и последиците от амортизация на клиентелата, 

 

(б)  идентифициране на аналогични дистрибутори, които имат взаимоотношения с 

клиентите, които са подобни на тези на оценяваното предприятие, и изчисляване на 

маржовете на печалба, постигнати от тези дистрибутори, 

 

(в) прилагане на маржа на печалбата на дистрибутора към прогнозните приходи, 

 

(г)  идентифициране на спомагателните активи, свързани с извършването на 

дистрибуторските функции, необходими за постигане на прогнозните приходи и 

разходи. Като цяло, дистрибуторските спомагателни активи включват оборотен 

капитал, дълготрайни активи и работна сила. Дистрибуторите рядко се нуждаят от 

други активи, като търговски марки или технологии. Нивото на необходимите 

спомагателни активи би трябвало да е съобразено с обстоятелството, че 

участниците изпълняват само дистрибуторски функции, 

 

(д)  определяне на подходящата норма на възвръщаемост на всеки от спомагателните 

активи, въз основа на оценка на риска, свързан с този актив, 

 

(е)  за всеки прогнозен период изискваната възвръщаемост на спомагателните активи 

се приспада от прогнозната печалба на дистрибутора, за да се получат 

допълнителните приходи, генерирани само от оценявания нематериален актив, 

 

(ж)  определяне на подходящ дисконтов процент за оценявания нематериален актив, и 

определяне на настоящата стойност на допълнителните приходи, и 

 

(з)  ако е необходимо за целите на оценката (вж. параграфи 110.1-110.4), изчисляване 

и добавяне на ползата от данъчната амортизация на нематериалния актив. 

 

70.  Разходен подход 

 

70.1. При разходния подход стойността на даден нематериален актив се определя въз 

основа на възстановителната стойност на аналогичен актив или на актив с 

аналогична функционалност или полезност. 

 

70.2.  Оценителите трябва да се съобразят с изискванията в параграфи 60.2 и 60.3 на МСО 

105 Подходи и методи за оценяване, когато решават дали да приложат разходния 

подход за оценка на нематериални активи. 

 

70.3.  В съответствие с тези критерии, разходният подход е често използван за нематериални 

активи, като например: 

 

(а) софтуер, придобит от трети лица, 

(б) вътрешно разработен и вътрешно използван непродаваем софтуер, и 

(в)  комплектуван персонал. 
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70.4.  Разходният подход може да се използва, когато не може да бъде приложен никой друг 

подход; оценителят би трябвало обаче да направи опит за идентифициране на 

алтернативен метод, преди да пристъпи към прилагането на разходния подход в 

случаите, когато оценяваният актив не отговаря на критериите в параграфи 60.2 и 60.3 

на МСО 105 Подходи и методи за оценяване. 

Стандарти на активи   

70.5.  В общи линии има два основни метода, които попадат под знаменателя на разходния 

подход: възстановителна стойност и възпроизводителна стойност. Много от 

нематериалните активи обаче нямат физическа форма, която може да се 

възпроизвежда, а в случая на активите, напр. софтуер, които подлежат на 

възпроизвеждане, стойността се извлича по-скоро от тяхната функция/полезност, а не 

от конкретните редове код. Съответно, за оценката на нематериални активи се 

прилага най-често възстановителната стойност. 

 

70.6. При метода на възстановителната (заместителната) стойност се приема, че даден 

участник не би платил по-висока цена за актива, отколкото би му струвало да замени 

актива с актив с аналогична полезност или функционалност. 

 

70.7.  Оценителите би трябвало да имат предвид следното, когато прилагат метода на 

възстановителната стойност: 

   

(а) преките и непреките разходи за заместване на полезността на актива, 

включително за труд, материали и режийни, 

 

(б)  дали оценяваният нематериален актив подлежи на някаква форма на остаряване. 

Макар че нематериалните активи не страдат от функционално или физическо 

остаряване, те имат способност да остаряват икономически, 

  

(в) дали е целесъобразно да се включи надценка. Един актив, придобит от трето лице, 

вероятно ще отразява разходите на това трето лице, свързани със създаването на 

актива, както и някаква форма на печалба, за да се осигури възвръщаемост на 

инвестициите. Съответно, при бази на стойност (вж. МСО 104 Бази на стойност), за 

които има допускане за хипотетична сделка, може да е уместно да се включи 

предполагаема надценка. Както е отбелязано в МСО 105 Подходи и методи на 

оценяване, за разходите, определени на основата на данни от трети лица, се счита, 

че вече отразяват определена надценка, и 

 

(г)  може да се включат и алтернативни разходи, които отразяват разходите, свързани 

с неналичността на оценявания нематериален актив за известно време в периода 

на създаването му. 

 

80.  Специални съображения относно нематериалните активи 

 

80.1. Следващите раздели разглеждат неизчерпателен списък с теми, от значение за 

оценката на нематериални активи. 

 

(а) Дисконтови проценти/Норми на възвръщаемост за нематериални активи (раздел 

90). 
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(б) Икономически живот на нематериалните активи (раздел 100). 

 

(в) Начисление от данъчна амортизация (раздел 110). 

 

90.  Дисконтови проценти / Норми на възвръщаемост за нематериални активи 

 

90.1.  Изборът на дисконтови проценти за нематериални активи може да се превърне в 

предизвикателство, тъй като рядко има наблюдаеми пазарни данни за дисконтови 

проценти за нематериални активи. Изборът на дисконтов процент за нематериални 

активи обикновено изисква сериозна професионална преценка. 

 

90.2.  При избора на дисконтов процент за нематериален актив, оценителите би трябвало 

да извършат оценка на рисковете, свързани с оценявания нематериален актив, и да 

вземат предвид наблюдаемите еталони за дисконтови проценти. 

  

90.3.  При оценката на рисковете, свързани с даден нематериален актив, оценителят би 

трябвало да вземе предвид различни фактори, измежду които: 

 

(а)  нематериалните активи често са с по-висок риск в сравнение с материалните 

активи, 

 

(б) ако даден нематериален актив е силно специализиран за текущото му 

предназначение, с него може да е свързан по-висок риск, отколкото с активи с 

множество възможни употреби, 

 

(в)  единичните нематериални активи може да са с по-голям риск от групи от активи 

(или групи предприятия), 

 

(г)  нематериалните активи, използвани за рискови (понякога наричани „нерутинни”) 

функции, може да са с по-висок риск от нематериални активи, използвани за по-

рутинни функции с по-нисък риск. Например, нематериални активи, използвани в 

научноизследователска и развойна дейност, може да съставляват по-висок риск от 

тези, използвани за предоставяне на съществуващите продукти или услуги, 

 

(д)  животът на актива. Подобно на други инвестиции, нематериалните активи с по-

дълъг живот често се считат за по-рискови, при равни други условия, 

 

(е)  нематериални активи с по-лесно прогнозируеми източници на парични потоци, като 

например количеството поръчки, може да са с по-нисък риск от подобни 

нематериални активи с по-трудно прогнозируеми парични потоци, като например 

отношенията с клиентите. 

 

90.4. Еталоните за дисконтовия процент са проценти (ставки), които са наблюдаеми на 

основата на пазарни данни или наблюдавани сделки. По-долу са изброени някои от 

еталонните ставки, които оценителят би трябвало да има предвид: 

 

(а) безрискови проценти с падежи, аналогични на живота на оценявания нематериален 

актив, 
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(б) разходи за дълг или лихвени проценти по заеми, с падежи, аналогични на живота 

на оценявания нематериален актив, 

 

(в)  цена на собствения капитал или норма на възвръщаемост на собствения капитал 

на пазарни участници, за оценявания нематериален актив, 

 

(г)  среднопретеглената цена на капитала (WACC) на участниците за оценявания 

нематериален актив или на предприятието, притежаващо/използващо оценявания 

нематериален актив, 

 

(д) в контекста на скорошно придобиване на предприятие ведно с оценявания 

нематериален актив, би трябвало да се вземе предвид вътрешната норма на 

възвръщаемост на сделката, и   

 

(е)  в контекста на оценката на всички активи на дадено предприятие, оценителят би 

трябвало да извърши анализ на среднопретеглената възвръщаемост на активите 

(WАRA), за да потвърди правилността на избраните дисконтови проценти. 

 

100.  Икономически живот на нематериалните активи 

 

100.1.  Важен елемент в оценката на нематериалните активи, особено при използването на 

приходния подход, е икономическият живот на актива. Той може да е един определен 

период, ограничен от нормативни, технологични, функционални или икономически 

фактори; някои други активи може да имат неограничен живот. Икономическият живот 

на един нематериален актив е различно понятие от оставащия полезен живот, 

използван за счетоводни или данъчни цели. 

 

100.2.  Правните, технологични, функционални и икономически фактори трябва да се 

разглеждат заедно и поотделно при оценката на икономическия живот. Например, една 

фармацевтична технология, защитена с патент, може да има оставащ правен живот от 

пет години преди изтичането на срока на валидност на патента, но се очаква определен 

конкурентен медикамент с подобрена ефикасност да достигне пазара в срок от три 

години. Това може да причини преразглеждане на продължителността на 

икономическия живот на патента, и оценяването му само на три години. Обратно, 

очакваният икономически живот на технологията може да надхвърли живота на 

патента, ако ноу-хау, свързано с технологията, би било приложимо за производството 

на генерични медикаменти след изтичане на патента. 

 

100.3.  При прогнозирането на икономическия живот на даден нематериален актив, 

оценителят би трябвало освен това да разгледа и начина на употреба или замяна. 

Някои нематериални активи може да се заменят много бързо, при наличност на нова, 

по-добра или по-евтина алтернатива, докато други могат да бъдат заменяни бавно с 

течение на времето, както когато софтуерният разработчик пуска нова версия на 

софтуера всяка година, но с всяка нова версия заменя само част от съществуващия 

код. 

 

100.4.  В случая на нематериалните активи, свързани с клиентите, намаляването 

(амортизацията) на клиентелата е ключов фактор при определянето на икономическия 

живот, както и паричните потоци, използвани за оценка на нематериални активи, 

свързани с клиентите. Намаляването на клиентелата, прилагано при оценката на 
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нематериални активи, е количествено определяне на очакванията за бъдещи загуби 

на клиенти. Макар да е прогноза, ориентирана към бъдещето, намаляването на 

клиентелата често се основава на исторически наблюдения. 

 

100.5.  Има няколко начина за измерване и прилагане на исторически данни за намаляване на 

клиентелата: 

 

(а) може да се допусне постоянен темп на загуба (като процент от баланса за 

предходната година) за продължителността на взаимоотношенията с клиентите, ако 

загубата на клиенти не изглежда да зависи от изминалите години от 

установяването на взаимоотношенията с клиентите, 

 

(б) може да се използва променлив темп на загуба за продължителността на 

взаимоотношенията с клиентите, ако загубата на клиенти зависи от изминалия 

период от време от установяването на взаимоотношенията с клиентите. При тези 

обстоятелства обикновено по-младите/новите клиенти се губят с по-висок темп от 

по-старите, отдавна установени взаимоотношенията с клиентите, 

 

(в) намаляването на клиентелата може да бъде измерено на базата на приходите или 

броя клиенти, въз основа на характеристиките на клиентската група, 

 

(г)  може да се наложи клиентите да бъдат разделени в различни групи. Например, 

едно предприятие, което продава продуктите си на дистрибутори и търговци на 

дребно, може да наблюдава различни темпове на намаляване на клиентелата в 

отделните групи. Клиентите може да се групират и на базата на други фактори, като 

географско местоположение, големина на клиентския сегмент, и вид на закупените 

продукти или услуги, и 

 

(д) периодът, използван за измерване на намаляването на клиентелата може да 

варира в зависимост от обстоятелствата. Например, за едно предприятие с 

месечни абонати, един месец без приходи от определен клиент би означавало 

загуба на този клиент. Обратно, при по-големите промишлени предприятия, 

клиентът би бил считан за загубен, ако не е правил покупки в продължение на една 

година или повече.   

 

100.6.  Прилагането на фактор на намаляване на клиентелата би трябвало да бъде в 

съответствие с начина, по който се измерва това намаляване. Правилното прилагане 

на фактора за първата прогнозна година (и следователно за всички следващи години) 

трябва да бъде в съответствие с формата на измерване. 

 

(а)  Ако намаляването на клиентелата се измерва на базата на сравнение между броя 

на клиентите в началото и в края на периода (обикновено една година), факторът 

за намаляване би трябвало да се прилага чрез определяне на средна за периода 

стойност през първата прогнозна година (тъй като обикновено се приема, че през 

годината са загубени клиенти). Например, ако намаляването се измерва, като се 

разглежда броят на клиентите в началото на годината (100) в сравнение с броя на 

запазените клиенти в края на годината (90), предприятието е имало средно 95 

клиенти през тази година, като се предполага, че загубата на клиенти е била 

равномерна през годината. Въпреки че темпът на намаляване може да се опише 
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като 10%, в първата година би трябвало да се прилага само половината от тази 

стойност. 

 

(б)  Ако намаляването се измерва чрез анализиране на приходите или броя на 

клиентите на годишна база, полученият фактор на намаляване би трябвало да се 

прилага без корекция за средна стойност. Например, ако намаляването се измерва 

чрез разглеждане на броя на клиентите, които са генерирали приходи в година 1 

(100) в сравнение с броя на същите тези клиенти, които са генерирали приходи в 

година 2 (90), приложението би било различно, въпреки че темпът на намаляване 

отново би могъл да се опише като 10%. 

 

100.7.  Измерването на намаляването на клиентелата на базата на приходите може да 

включва ръст в приходите от съществуващи клиенти, освен ако са направени корекции. 

По принцип най-добра практика е да се направят корекции за отделяне на растежа на 

приходите от намаляването на клиентелата при измерването и прилагането. 

 

100.8.  Добра практика е оценителите да въведат в използвания модел данни за минали 

приходи, и да проверят годността на модела за точно прогнозиране на реалните 

приходи от съществуващи клиенти през последователните години. Ако намаляването е 

било измерено и приложено правилно, моделът би трябвало да бъде достатъчно 

прецизен. Например, ако прогнозите за бъдещо намаляване на клиентелата са 

изготвени на базата на данни за минали темпове на намаляване, наблюдавани от 20Х0 

до 20Х5 г., оценителят би трябвало да въведе в модела приходите от клиенти за 

20Х0 и да провери, дали моделът прогнозира точно приходите, постигнати от 

съществуващи клиенти в 20Х1, 20Х2 и т.н. 

 

110. Приспадане на данъчна амортизация 

 

110.1. В много данъчни юрисдикции нематериалните активи могат да се амортизират за 

данъчни цели, като по този начин се намалява данъчната тежест за данъкоплатците и 

се увеличават ефективно паричните потоци. В зависимост от целта на оценката и 

приложения метод за оценяване, може да е уместно в стойността на нематериалния 

актив да се включи стойността на ползата от данъчната амортизация. 

  

110.2.  Ако за оценката на даден нематериален актив се използва пазарният или разходният 

подход, цената, платена за създаване или закупуване на актива, вече ще отразява 

амортизуемостта на актива. При приходния подход обаче ползата от данъчната 

амортизация, ако има такава, трябва да бъде изрично изчислена и включена в цената.  

 

110.3.  За някои цели на оценката, като например финансова отчетност, подходящата база на 

стойност допуска хипотетична продажба на оценявания нематериален актив. По 

принцип ползата от данъчната амортизация би трябвало да бъде включена при 

използването на приходния подход, тъй като един типичен участник ще може да 

приспадне амортизацията на нематериалния актив, придобит чрез такава хипотетична 

сделка. За други цели на оценката допуснатата сделка може да е сделка за 

прехвърляне на предприятие или група активи. При такива бази на стойност може да е 

целесъобразно да се включи ползата от данъчната амортизация само ако сделката би 

довела до повишение на базата за нематериалния актив. 
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110.4.  Наблюдава се известно разнообразие в практиката по отношение на избора на 

подходящ дисконтов процент при оценката на ползата от данъчната амортизация. 

Оценителите може да използват един от следните: 

 

(а) дисконтов процент, подходящ за предприятие, което експлоатира оценявания 

актив, например среднопретеглената цена на капитала. Привържениците на този 

подход считат, че тъй като амортизацията може да се използва за приспадане на 

данъците върху приходите, реализирани от предприятието, би трябвало да се 

използва дисконтов процент, подходящ за предприятието като цяло, или 

 

(б)  дисконтов процент, подходящ за оценявания актив (т.е. този, използван в оценката 

на актива). Привържениците на този подход считат, че при оценката не би 

трябвало да се допуска, че собственикът на оценявания актив извършва дейности 

и разполага с приходи, отделни от оценявания актив, и че дисконтовият процент, 

използван при изчисляването на ползата от данъчната амортизация, би трябвало 

да е същия като този, използван при оценяването на въпросния актив. 
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10.  Общ преглед 

 

10.1.  Принципите, заложени в Общите стандарти, се прилагат и за оценките на машини и 

съоръжения. Настоящият стандарт включва само изменения, допълнителни принципи 

или конкретни примери за прилагането на Общите стандарти към оценките, 

извършвани по този стандарт. 

 

20.  Въведение 

 

20.1. Машините и съоръженията (които може понякога да бъдат категоризирани като вид 

лично имущество) са материални активи, които обикновено се държат от 

предприятието за използване при производство/изработка или доставка на стоки или 

услуги, за отдаване под наем на други лица или за административна цели, като се 

очаква да бъдат използвани през определен период от време. 

 

20.2.  В случая на отдаване под наем или лизинг на машини и съоръжения, за правото да се 

използва даден елемент от машините и съоръженията (например правото, 

произтичащо от договор за наем или лизинг) също ще се прилагат насоките в 

настоящия стандарт. Трябва освен това да се има предвид, че „правото на ползване” 

на даден актив може да е с различна продължителност от експлоатационния живот 

(при който се вземат предвид както превантивната, така и прогнозната поддръжка) на 

самите машини и съоръжения, и в тези случаи трябва да се посочи 

продължителността на експлоатационния живот. 

 

20.3.  Активите, за които най-пълноценното ползване е „в употреба” като част от група 

активи, трябва да се оценяват с помощта на съгласувани допускания. Освен ако 

активите, принадлежащи към подсистемите, може да се обособят от главната 
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система, тези подсистеми може да се оценяват поотделно, при съгласувани допускания 

в рамките на подсистемите. По подобен начин се подхожда и при по-нататъшно 

подразделяне на под-подсистеми и така нататък. 

 

20.4.  Нематериалните активи остават извън класификацията на активите машини и 

съоръжения. Независимо от това, един нематериален актив може да влияе върху 

стойността на дадена машина или съоръжение. Например, стойността на леярски 

модели и пресформи често е неразривно свързана със съответните права на 

интелектуална собственост. Оперативен софтуер, технически данни, производствени 

записи и патенти са други примери за нематериални активи, които оказват влияние 

върху стойността на машините и съоръженията, в зависимост от това дали са включени 

или не в оценката. В тези случаи, като част от оценителския процес, ще е необходимо 

да се разгледа въпросът за включването на определени нематериални активи и 

техният ефект върху оценката на машините и съоръженията. Когато е налице елемент 

на нематериален актив, оценителят би трябвало освен това да спазва и МСО 210 

Нематериални активи. 

 

20.5.  Оценката на машини и съоръжения обикновено изисква разглеждането на редица 

фактори, отнасящи се до самия актив, неговата среда и неговия физически, 

функционален и икономически потенциал. Ето защо, по правило всички оценители на 

машини и съоръжения би трябвало да огледат оценявания актив, за да установят 

състоянието му и дали предоставената им информация е използваема и приложима за 

оценявания актив. Следват примери за фактори, чието разглеждане може да е 

необходимо в рамките на всяка от следните групи.   

 

(а) Фактори, свързани с актива: 

 

1. технически характеристики на актива, 

 

2.  оставащият полезен, икономически или ефективен живот, като се имат предвид 

превантивната и прогнозната поддръжка, 

 

3.  състояние на актива, включително сервизна история, 

 

4.  функционално, физическо и технологично остаряване, 

 

5. ако активът не се оценява в текущото му местонахождение – разходите за 

извеждане от експлоатация и пренасяне, както и всички разходи, свързани с 

досегашното му място, като например монтаж и повторно пускане в 

експлоатация на актива с пълна производителност, 

 

6. в случая на машини и оборудване, които се използват за отдаване под наем 

или лизинг – възможностите за подновяване и други възможности след 

изтичане на срока на договора, 

 

7. потенциални загуби на активи, от които зависи оценяваният актив, например 

експлоатационният живот на една машина може да е ограничен от срока на 

договора за наем на сградата, в която се намира, 
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8.  допълнителни разходи, свързани с допълнително оборудване, транспорт, 

монтаж и пускане в експлоатация и т.н., и 

 

9. В случаите, когато не са налични данни за минали разходи за машините и 

съоръженията, които може да се намират в дадено производствено 

предприятие по време на строителството, оценителят може да направи 

справка с договора за проектиране, доставка и строителство. 

 

(б) Фактори, свързани със средата: 

 

1.  местонахождение спрямо източника на суровини и пазара за продукта. Дадено 

местонахождение може да е подходящо само за определен. срок, например до 

изчерпване на суровините или до насищане на временното търсене, 

 

2.  влияние на екологичното и друго законодателство, което ограничава начина на 

ползване или налага допълнителни разходи за експлоатация или извеждане от 

експлоатация, 

 

3.  радиоактивните вещества, които може да се съдържат в определени машини и 

съоръжения, могат да имат сериозно отражение, ако не се използват или 

третират по подходящ начин. Това би имало сериозни последици върху 

разходите и околната среда, 

 

4.  токсичните отпадъци, които може да бъдат химикали в твърдо, течно или 

газообразно състояние, трябва да се третират професионално при съхранение 

и изхвърляне. Това е от решаващо значение за всяко промишлено 

производство, и  

 

5.  лицензите за експлоатация на някои машини в определени държави може да 

съдържат редица ограничения. 

 

(в)  Икономически фактори: 

 

1. реалната или потенциалната рентабилност на актива, изведена чрез 

сравнение на оперативните разходи с приходите или потенциалните приходи 

(вж. МСО 200 Предприятия и участия в предприятия), 

 

2.  търсене за продукцията от машините и съоръженията, като се вземат предвид 

макро- и микроикономическите фактори, които могат да се отразят на 

търсенето, и 

 

3.  възможностите за по-рентабилно ползване на актива в сравнение с текущото 

му ползване (т.е. най-пълноценно ползване). 

 

20.6.  Оценките на машини и съоръжения би трябвало да отразяват влиянието върху 

стойността на всички форми на остаряване. 

 

20.7. За да се спази изискването за идентифициране на оценявания актив или пасив 

съгласно МСО 101 Обхват на работата, параграф 20.3.(г), доколкото има значение за 
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стойността, необходимо е да се разгледа доколко активът е прикрепен към други 

активи или интегриран с тях. Например: 

  

(а)  някои активи са трайно прикрепени към земята и не могат да бъдат отстранени без 

съществено разрушаване на самия актив или на околните му конструкции и сгради, 

 

(б)  отделната машина може да е част от интегрирана производствена линия, чиято 

функционалност зависи от други активи, 

 

(в) активът може да се класифицира като елемент от недвижимия имот (например 

система за отопление, вентилация и климатизация (ОВК)) 

  

 В тези случаи е необходимо да се дефинира ясно какво следва да включва или 

изключва оценката. Трябва да се посочат и необходимите специални допускания 

относно наличността на взаимосвързани активи (вж. също параграф 20.8). 

 

20.8.  Машини и съоръжения, които са свързани с обслужването на дадена сграда, често са 

интегрирани с тази сграда, и веднъж инсталирани, стават неразделна част от нея. Тези 

компоненти обикновено са част от правото върху недвижимия имот. Примери за това са 

електрическите, газифициращите, отоплителните, охладителните и вентилационните 

инсталации в сградите, както и някои сградни съоръжения като асансьори и елеватори. 

Ако за целта на оценката е необходимо тези компоненти да бъдат оценени отделно, в 

обхвата на работата трябва да се посочи, че стойността им обикновено се включва в 

правото върху недвижимия имот, и може да не подлежи на самостоятелна реализация. 

Когато се изпълняват отделни задания за оценка на правото върху недвижим имот и на 

машините и съоръженията, инсталирани в този същия имот, трябва да се внимава да 

не се пропускат или дублират активи. 

 

20.9.  Поради разликите в естеството и преносимостта на много видове машини и 

съоръжения, обикновено се налагат допълнителни допускания, за да се опишат 

ситуациите и обстоятелствата, при които се оценяват активите. В съответствие с 

МСО 101 Обхват на работата, параграф 20.3.(л), те трябва да бъдат взети предвид 

и отразени в обхвата на работата. Следват някои примери за допускания, които може 

да са подходящи за различните обстоятелства: 

  

(а)  че машините и съоръженията се оценяват в тяхната цялост и на мястото на 

предприятието, като част от действащо предприятие, 

 

(б) че машините и съоръженията се оценяват в тяхната цялост и на мястото на 

предприятието, но при допускането, че производствената дейност още не е 

започнала, 

 

(в) че машините и съоръженията се оценяват в тяхната цялост и на мястото на 

предприятието, но при допускането, че дейността е преустановена, 

 

(г) че машините и съоръженията се оценяват в тяхната цялост и на мястото на 

предприятието, но при допускането, че става дума за принудителна продажба (вж. 

МСО 104 Бази на стойност), 
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(д)  че машините и съоръженията се оценяват като индивидуални активи, предвидени 

за изнасяне от обекта, в който се намират понастоящем. 

 

20.10.  При някои обстоятелства може да е целесъобразно да се докладват оценки, основани 

на два или повече набора от допускания, например за да се илюстрира ефектът от 

закриването на предприятието или спирането на дейността му върху стойността на 

машините и съоръженията. 

 

20.11.  Освен минималните изисквания в МСО 103 Докладване, докладът за оценката на 

машини и съоръжения трябва да включва подходящо изложение по въпросите, 

разгледани в обхвата на работата. Докладът трябва освен това да включва и коментар 

относно ефекта на докладваната стойност върху съответните материални или 

нематериални активи, които са изключени от действителния или допуснат сценарий на 

сделката, например операционния софтуер на дадена машина или продължаващото 

право на ползване на земята, върху която е изградено съоръжението. 

 

20.12. Оценките на машини и съоръжения са необходими често и за различни цели, 

включително финансова отчетност, наем и лизинг, обезпечени заеми, третиране на 

отпадъци, данъчното облагане, съдебни спорове и производства по несъстоятелност. 

 

30.  Бази на стойност 

 

30.1.  В съответствие с МСО 104 Бази на стойност, оценителят трябва да избере 

подходяща база (бази) на стойност, когато оценява машини и съоръжения. 

 

30.2.  Използването на подходяща база (бази) на стойност и свързаната с нея предпоставка 

за стойност (вж. МСО 104 Бази на стойност, раздели 140-170) е особено важно при 

оценките на машини и съоръжения, тъй като разликите в стойността могат да бъдат 

отчетливи, в зависимост от това дали дадена машина или съоръжение се оценява при 

предпоставката „в употреба”, надлежна ликвидация или принудителна ликвидация (вж. 

МСО 104 Бази на стойност, параграф 80.1). Стойността на повечето машини и 

съоръжения е особено чувствителна към различните предпоставки за стойност. 

 

30.3.  Пример за условия на принудителна ликвидация е ситуация, в която активите трябва 

да бъдат отстранени от имота в срокове, които не допускат подходящ маркетинг, 

например поради прекратяване на договора за наем на имота. Въздействието на 

такива обстоятелства върху стойността изисква внимателно обмисляне. За да може 

оценителят да даде мнение за стойността, която е вероятност да бъде реализирана, 

ще му бъде необходимо да разгледа възможните алтернативи на продажба от 

текущото местоположение, например целесъобразността и разходите за преместване 

на актива на друго място за отчуждаване в наличния срок, и евентуалното намаляване 

на стойността в резултат на преместване на актива от експлоатационното му 

местоположение. 

 

40. Подходи и методи за оценяване 

 

40.1. При оценката на машини и съоръжения може да се използват трите основни подхода за 

оценяване, описани в МСО, в зависимост от естеството на активите, наличната 

информация, и фактите и обстоятелствата на оценката. 
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50.  Пазарен подход 

 

50.1.  За класовете машини и съоръжения, които са еднородни, например моторни превозни 

средства и някои видове офис оборудване и индустриални машини, обикновено се 

използва пазарният подход, тъй като може да са налични достатъчно данни за 

скорошни продажби на аналогични активи. Когато обаче липсват преки данни за 

продажби на някои специализирани видове машини и съоръжения, оценителят 

трябва да положи необходимата грижа за предоставяне на мнение за стойност, 

формирано въз основа на приходния или разходния подход, когато има недостатъчно 

или изцяло липсват пазарни данни. В тези случаи може да е уместно да се възприеме 

или приходният, или разходният подход за оценяване. 

 

60. Приходен подход 

 

60.1. Приходният подход за оценка на машини и съоръжения може да бъде използван в 

случаите, когато могат да бъдат идентифицирани конкретни парични потоци за актива 

или групата от взаимосвързани активи, например ако група активи, образуващи 

производствена линия, се използва за производството на продаваем продукт. Една 

част от паричните потоци може обаче да произтича от нематериални активи, което 

прави трудно разграничаването им от приноса на машините и съоръженията към общия 

паричен поток. Обикновено използването на приходния подход не е целесъобразно за 

редица отделни машини и съоръжения; той би могъл обаче да се използва при 

оценката на наличието и степента на икономическо остаряване на актив или група 

активи. 

 

60.2.  Когато за оценката на машини и съоръжения се използва приходният подход, трябва 

да се вземат предвид паричните потоци, които се очаква да бъдат генерирани през 

живота на актива (активите), както и стойността на актива в края на 

експлоатационния му живот. Когато машини и съоръжения се оценяват чрез приходния 

подход, трябва да се внимава да не се включват елементи на стойност, свързани с 

нематериални активи, репутация и други спомагателни активи (вж. МСО 210 

Нематериални активи). 

 

70.  Разходен подход 

 

70.1.  Разходният подход се използва често за оценката на машини и съоръжения, особено 

когато отделните активи са специализирани или със специално предназначение. 

Първата стъпка е изчисляване на разходите, които един участник би направил за 

замяна на оценявания актив, чрез съпоставяне с по-ниската измежду 

възпроизводителната стойност и възстановителната стойност. Възстановителната 

стойност съставлява разходът за придобиване на алтернативен актив с еквивалентна 

полезност – това може да бъде разход за придобиване на модерен еквивалент със 

същата функционалност или разход за възпроизвеждане на точно копие на оценявания 

актив. След като се формира мнение за възстановителна стойност, тя би трябвало да 

се коригира, така че да отразява ефекта на физическото, функционалното, 

технологичното и икономическото остаряване върху стойността. Във всички случаи, 

резултатът от корекциите, направени за всяка конкретна възстановителна стойност би 

трябвало да е стойността за придобиване на модерния еквивалентен актив от гледна 

точка на продуктивност и полезност. 
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70.2.  Действителните разходи на дадено предприятие, направени за придобиването или за 

създаването на определен актив може да са подходящи за прилагане като 

възстановителна стойност на актива при определени обстоятелства. Въпреки това, 

преди да се използва подобна информация за историческите разходи, оценителят би 

трябвало да отчете следното: 

 

(а)  Моментът от времето, в който са направени историческите разходи: фактическите 

разходи на дадено предприятие може да не са приложими, или може да изискват 

корекция за инфлация/индексация спрямо еквивалентен актив към датата на 

оценката, ако не са били направени наскоро, поради промени в пазарните цени, 

инфлация/дефлация или други фактори. 

 

(б)  Базата на стойност: трябва да се внимава при приемането за изходни данни на 

собствените разходи и маржове на печалба на конкретен пазарен участник, тъй 

като те може да не представляват това, което биха платили типичните пазарни 

участници. Оценителят трябва също да допусне възможността направените от 

предприятието разходи да не са исторически по своята същност, поради 

осчетоводяване преди покупката или покупка на употребявани машини и 

съоръжения. Във всички случаи, историческите разходи трябва да се актуализират 

чрез използване на подходящи индекси. 

 

(в) Включване на специфични разходи: Оценителят трябва да разгледа всички 

значителни разходи, които са били направени, и да прецени дали тези разходи 

допринасят за стойността на актива, а за някои бази на стойност може да е 

уместно включване на някакъв марж на печалба от направените разходи. 

 

(г)  Непазарни компоненти: Всички разходи, отстъпки и рабати, направени от, или 

налични за, типичните пазарни участници, би трябвало да бъдат изключени. 

  

70.3.  След установяването на възстановителната стойност трябва да се направят 

приспадания за физическото, функционалното, технологичното и икономическото 

остаряване, според случая (вж. МСО 105 Подходи и методи за оценяване, раздел 80). 

 

Метод „Стойност спрямо капацитет”  

 

70.4. При този метод възстановителната стойност на актив с действителен или изискван 

капацитет може да се определи чрез съпоставяне с цената на сходен актив с различен 

капацитет. 

 

70.5. Методът обикновено се използва по един от следните два начина: 

 

(а) за оценка на възстановителната стойност на актив или активи с един капацитет, 

когато е известна възстановителната стойност на актив или активи с различен 

капацитет (например, когато капацитетът на два оценявани актива би могъл да 

бъде заменен от един единствен актив, чиято стойност е известна), или 

 

(б) за оценка на възстановителната стойност при замяна със съвременен 

еквивалентен актив с капацитет, който съответства на предвидимото търсене, 

когато оценяваният актив е със свръхкапацитет (като средство за измерване на 
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недостатъка поради липса на полезност, прилаган при корекцията за икономическо 

остаряване). 

  

70.6. Този метод може да се използва само като метод за проверка, освен ако в същия 

географски район съществуват директно сравними машини или съоръжения със същия 

проектен капацитет. 

   

70.7. Следва да се има предвид, че връзката между разходи и капацитет често не е линейна, 

така може да е наложителна и някаква форма на експоненциална корекция. 

 

80.  Специални съображения относно машини и съоръжения 

 

80.1.  Следващият раздел „Договорености за финансиране” разглежда неизчерпателен 

списък с теми от значение за оценката на машини и съоръжения. 

 

90.  Договорености за финансиране 

 

90.1.  Обикновено стойността на един актив не зависи от начина на финансирането му. 

Въпреки това, в някои случаи при оценката може да се наложи да се разгледа начинът, 

по който са финансирани машините и съоръженията, и стабилността на това 

финансиране. 

 

90.2. Дадена машина или съоръжение може да е предмет на договор за лизинг или 

финансиране. Съответно, активът не може да бъде продаден преди на заемодателя 

или лизингодателя да бъде заплатена оставащата сума по съответния договор. Тази 

сума може да е по-голяма или по-малка от необременената стойност на актива, до 

степен, която е нетипична или прекомерна за сектора. В зависимост от целта на 

оценката, понякога може да е уместно да се идентифицират обременените активи и 

тяхната стойност да бъде докладвана отделно от тази на необременените активи. 

  

90.3. Машини и съоръжения, които са предмет на оперативен лизинг, са собственост на 

трети лица, и поради това не се включват в оценката на активите на 

лизингополучателя, при условие, че лизинговият договор отговаря на определени 

условия. Въпреки това, може да е необходимо в доклада да се отбележат и такива 

активи, тъй като тяхното наличие може да влияе върху стойността на някои собствени 

активи, използвани във функционална взаимосвързаност с тях. Във всеки случай, 

преди извършване на оценката, оценителят би трябвало да провери (със 

съдействието на клиента и/или консултантите) дали активите са предмет на 

оперативен лизинг, финансов лизинг или кредит, или друг обезпечен заем. Резултатът 

от тази проверка и целта на оценката ще определят подходящата база на стойност и 

методика на оценяване. 
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МСО 400 Права върху недвижими имоти  
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10.  Общ преглед 

 

10.1.  Принципите, заложени в Общите стандарти, се прилагат и за оценките на права върху 

недвижими имоти. Настоящият стандарт съдържа допълнителни изисквания, които се 

прилагат за оценките на права върху недвижими имоти. 

 

20.  Въведение 

 

20.1.  Имуществените права обикновено се определят от държавата (щата) или от правото на 

отделните юрисдикции, и често се регулират от националното или местното 

законодателство. Преди да предприеме оценка на право върху недвижим имот, 

оценителят трябва да се увери, че е добре запознат със съответната правна рамка, 

на която се подчинява оценяваното право. 

 

20.2.  Правото върху недвижим имот може да е право на собственост, право на контрол, 

право на ползване или право на държане като наемател на земя и сгради. Съществуват 

три основни типа права: 

 

(а) първостепенно право върху определена площ земя. Притежателят му има 

абсолютното и вечно право на владение и контрол на земята и всички сгради върху 

нея, при ограниченията единствено на евентуални второстепенни права и законови 

или други правнозадължителни ограничения. 
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(б) второстепенно право, обикновено предоставящо на притежателя си правото на 

изключително владение и контрол на определена площ земя или сгради за 

определен период, например при условията на договор за наем, и/или 

 

(в) право на ползване на земя или сгради, но без право на изключително владение или 

контрол, например правото на преминаване през земята или правото да се ползва 

земята само за определена дейност. 

 

20.3.  Нематериалните активи остават извън класификацията на недвижимите имоти. 

Въпреки това, един нематериален актив може да има отношение и съществено 

влияние върху стойността на недвижимите имоти. Поради това е от съществено 

значение да се изясни в обхвата на работата какво точно ще включва и изключва 

оценителското задание. Например, оценката на един хотел може да бъде неразривно 

свързана с бранда на хотела. В такива случаи в процеса на оценяване ще се включат и 

нематериални активи и ще се изследва тяхното въздействие върху стойността на 

недвижимите имоти и машините и съоръженията. Когато има елемент на нематериален 

актив, оценителят би трябвало да спазва също и изискванията на МСО 210 

Нематериални активи. 

 

20.4.  Макар че в различните юрисдикции се използват различни думи и термини за описване 

на тези видове права върху недвижими имоти, за повечето от тях са общи концепциите 

за неограничено абсолютно право на собственост, изключително право за ограничен 

период, или неизключително право за определена цел. Недвижимостта на земята и 

сградите означава, че при една отчуждителна сделка ще се прехвърли право, което 

едната страна по сделката притежава, а не физическите земи или сгради. 

Следователно стойността е прикрепена към правото, а не към физическите земи или 

сгради. 

 

20.5.  За да спази изискването за идентифициране на оценявания актив съгласно МСО 101 

Обхват на работата, параграф 20.3.(г), оценителят трябва да включи в оценката 

следното: 

 

(а) описание на оценяваното право върху недвижим имот, и  

 

(б) установяване на всички първостепенни или второстепенни права, които влияят на 

оценяваното право. 

 

20.6. За да спази изискването за посочване на обхвата на проучването и характера и 

източника на информацията, която ще бъде използвана, съгласно МСО 101 Обхват на 

работата, параграф 20.3.(л) и МСО 102 Проучвания и съответствие, оценителят 

трябва да разгледа следните въпроси: 

 

(а) данните, необходими за идентифициране на правото върху недвижимия имот и 

евентуални свързани с него права, 

 

(б) обхвата на огледа, 

 

(в) отговорността за информацията относно площта на обекта и, според случая, РЗП на 

сградата, 
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(г) отговорността за потвърждаване на техническата спецификация и състоянието на 

сградата, ако има такава, 

 

(д) обхвата на проучването относно естеството, спецификацията и адекватността на 

услугите, 

 

(е)  наличието на информация за състоянието на почвата и фундаментите, 

 

(ж)  отговорността за идентифициране на реални или потенциални рискове за околната 

среда, 

 

(з) юридически разрешения или ограничения за използването на имота и сградите 

върху него, както и на всички очаквани или потенциални промени в тези 

разрешения и ограничения. 

 

20.7.  Типични примери за специални допускания, чието договаряне и потвърждение може да 

се наложи, за да е налице съответствие с МСО 101 Обхват на работата, параграф 

20.3.(л), са: 

 

(а)  че е настъпила определена физическа промяна, например планираната сграда се 

оценява като завършена към датата на оценката, 

 

(б) че е настъпила промяна в статута на имота, например, че една незаета от 

наематели сграда е била отдадена под наем, или отдадена под наем сграда се е 

освободила към датата на оценката, 

 

(в)  че съответното право се оценява без да отчитат други съществуващи права, и 

 

(г)  че имотът е не е застрашен от замърсяване или други екологични рискове. 

 

20.8.  Оценките на права върху недвижими имоти са необходими често и за различни цели, 

включително обезпечени заеми, продажби и покупки, данъчно облагане, съдебни 

спорове, обезщетение, производства по несъстоятелност и финансова отчетност. 

 

30.  Бази на стойност 

 

30.1.  Съгласно МСО 104 Бази на стойност, оценителят трябва да избере подходяща база 

(бази) на стойност, когато оценява права върху недвижими имоти. 

 

30.2.  При повечето бази на стойност, оценителят трябва да вземе предвид най-

пълноценното ползване на имота, което може да е различно от текущото му ползване 

(вж. МСО 104 Бази на стойност, параграф 30.3). Тази преценка е особено важна за 

правата върху такива недвижими имоти, които могат да променят предназначението си 

или имат потенциал за разработване. 

 

40.  Подходи и методи за оценяване 

 

40.1. При оценката на право върху недвижим имот може да се използват трите основни 
подхода за оценяване, описани в МСО 105 Подходи и методи за оценяване. 

  . 
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40.2. При избора на подход и метод, освен изискванията на този стандарт оценителят 

трябва да изпълнява изискванията и на МСО 105 Подходи и методи за оценяване, 

включително параграфи 10.3 и 10.4. 

  

50.  Пазарен подход 

 

50.1.  Правата върху имоти обикновено са разнородни (т.е. с различни характеристики). Дори 

ако земята и сградите имат физически характеристики, идентични с тези на други 

предлагани на пазара земи или сгради, тяхното местоположение ще е различно. 

Независимо от тези различия, пазарният подход е често използван за оценка на права 

върху имоти. 

 

50.2. За да се сравни предметът на оценката с цената на същите по вид права върху други 

недвижими имоти, оценителите би трябвало да възприемат общоприети и 

подходящи единици за сравнение, които са от значение за участниците, в зависимост 

от вида на оценявания актив. Често използвани единици за сравнение са: 

 

(а) цена на квадратен метър (или на квадратен фут) застроена площ, или на хектар 

земя, 

 

(б)  цена за стая, и 

 

(в)  цена за единица продукция, например селскостопански добиви. 

 

50.3. Единицата за сравнение ще бъде от полза само когато е последователно избирана и 

прилагана към оценявания имот и сравнимите имоти при всеки анализ. Доколкото е 

възможно, всяка използвана единица за сравнение би трябвало да бъде тази, която 

обикновено се използва от участниците на съответния пазар. 

 Стандарти на активи - 400 Интереси недвижими имоти   

50.4. Степента на достоверност, която в процеса на оценяване се придава на данните за 

сравними цени, се измерва чрез сравняване на разнообразните характеристики на 

имота и на сделката, от която са извлечени данните, с тези на оценявания имот. 

Различията между следните характеристики би трябвало да се вземат предвид 

съгласно МСО 105 Подходи и методи за оценяване, параграф 30.8. Конкретните 

разлики, които би трябвало да се разгледат при оценяването на права върху 

недвижими имоти, включват, но не се ограничават до: 

 

(а) вида на правото, чиято цена се използва за сравнение, и вида на оценяваното 

право, 

 

(б)  съответните местоположения, 

 

(в)  качеството на съответните поземлени имоти, или възрастта и техническите 

спецификации на съответните сгради, 

 

(г) разрешения начин на ползване или териториално-устройствената регулация на 

всеки от имотите, 

 

(д)  обстоятелствата, при които е била определена цената, и изискваната база на 

стойността, 
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(е)  ефективната дата на данните за цените и датата на оценката, и 

 

(ж) условията на пазара към момента на съответните сделки и как те се различават от 

условията към датата на оценката. 

 

60.  Приходен подход 

 

60.1.  Под общото обозначение приходен подход се прилагат различни методи за определяне 

на стойност, и за всички от тях е характерно, че стойността се основава на 

действителни или прогнозни приходи, които са, или биха могли да бъдат, реализирани 

от притежателя на правото. При инвестиционните имоти тези приходи могат да бъдат 

под формата на наем (параграфи 90.1-90.3), докато при сгради, обитавани/ползвани от 

собствениците им, те биха могли да са под формата на условен наем (спестен наем), 

определен на базата на разходите, които собственикът би направил за наемане на 

еквивалентно помещение. 

 

60.2.  При някои права върху недвижими имоти способността за генериране на приходи на 

съответния имот е тясно свързана с конкретна употреба или търговска дейност 

(например хотели, голф игрища и др.) Когато една сграда е подходяща само за 

определен вид търговска дейност, приходите често са свързани с действителните или 

потенциалните парични потоци от търговска дейност, постъпващи за собственика на 

сградата. Използването на търговския потенциал на един имот за определяне на 

стойността му често се нарича „метод на печалбата”. 

 

60.3.  Когато приходите, заложени като данни при приходния подход, представляват парични 

потоци от търговска дейност (а не парични потоци, свързани с отдаването под наем, 

поддръжката или други специфични за недвижимите имоти разходи), оценителят би 

трябвало освен това да се съобрази, доколкото е уместно, и с изискванията на МСО 

200 Предприятия и участия в предприятия, и, според случая, с МСО 210 Нематериални 

активи. 

 

60.4.  За оценката на права върху недвижими имоти може да се използват различни форми 

на модели за дисконтиране на паричните потоци. Тези модели се различават в своите 

детайли, но споделят основната характеристика, че паричният поток за определен 

бъдещ период се коригира до настояща стойност чрез използване на дисконтов 

процент. Сумата на настоящите стойности за отделните периоди представлява оценка 

на капиталовата стойност. Дисконтовият процент, използван в модел на 

дисконтираните парични потоци, отразява разходите, произтичащи от обездвижването 

на вложените средства във времето и рисковете и ползите от съответния източник на 

приходи. 

   

60.5. Допълнителна информация относно определянето на дисконтовия процент се съдържа 

в МСО 105 Подходи и методи за оценяване, параграфи 50.29-50.31. Формирането на 

коефициент на доходност или дисконтов процент би трябвало да се предопределя от 

целта на оценката. Например: 

 

(а) ако целта на оценката е да се установи стойността за конкретен собственик или 

потенциален собственик на базата на собствените им инвестиционни критерии, 
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използваният процент може да отразява изискваната от тях норма на 

възвръщаемост или тяхната среднопретеглена цена на капитала, и 

 

(б) ако целта на оценката е да се установи пазарната стойност, дисконтовият процент 

може да бъде извлечен чрез наблюдение на възвръщаемостта, която по 

подразбиране се включва в цената, платена за права върху недвижими имоти, 

търгувани на пазара между участници, или чрез изискваните от хипотетични 

участници доходност или възвръщаемост. Когато дисконтовият процент се 

основава на анализ на пазарните сделки, оценителите би трябвало също така да 

следват насоките, съдържащи се в МСО 105 Подходи и методи за оценяване, 

параграфи 30.7 и 30.8. 

 

60.6. Един подходящ дисконтов процент може да бъде извлечен и от една обикновено 

„безрискова” възвръщаемост, след корекция за допълнителните рискове и 

възможности, специфични за конкретното право върху недвижим имот. 

 

70. Разходен подход 

 

70.1.  При прилагането на разходния подход оценителите трябва да следват насоките, 

съдържащи се в МСО 105 Подходи и методи за оценяване, параграфи 70.1-70.14. 

 

70.2.  Този подход обикновено се прилага при оценката на права върху недвижими имоти 

чрез метода на амортизираната възстановителна стойност. 

 

70.3.  Той може да се използва като основен подход, когато не са налични данни за цени по 

сделки с аналогични имоти, или не може да бъде идентифициран действителен или 

условен източник на приходи, които биха се реализирали за притежателя на 

съответното право. 

 

70.4.  В някои случаи, дори когато са налични данни за цени по пазарни сделки или е 

възможно да бъде идентифициран източник на приходи, разходният подход може се 

използва като вторичен или потвърждаващ подход. 

 

70.5.  Първата стъпка се състои в изчисляване на възстановителната стойност. Тя 

обикновено съставлява разходите за замяна на имота с негов модерен еквивалент към 

съответната дата на оценяване. Изключение от това правило би била ситуация, в която 

еквивалентният имот задължително трябва да е точно копие на оценявания, за да може 

да предостави на съответния участник същата полезност, и в този случай 

възстановителната стойност ще бъде равна на разходите за възпроизвеждане или 

създаване на точно копие на оценяваната сграда, а не за замяната ѝ с модерен 

еквивалент. Възстановителната стойност трябва според случая да отразява всички 

съпътстващи разходи, като например стойност на земята, инфраструктура, 

проектантски хонорари, разходи за финансиране и печалба за строителя, които ще 

бъдат направени от участника за създаването на еквивалентен актив. 

 

70.6.  След това цената на модерния еквивалент трябва, при необходимост, да се коригира 

за физическо, функционално, технологично и икономическо остаряване (вж. МСО 105 

Подходи и методи за оценяване, параграф 80). Целта на корекцията за остаряване е 

да се отрази доколко оценяваният имот би бил по-малко ценен за един потенциален 

купувач от модерния му еквивалент. Остаряването е по отношение на физическото 
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състояние и функционалността и икономическата полезност на оценявания имот в 

сравнение с негов модерен еквивалент. 

  

80.  Специални съображения относно правата върху недвижими имоти 

 

80.1.  Следните раздели разглеждат неизчерпателен списък с теми, имащи значение за 

оценката на права върху недвижими имоти: 

 

(а) Йерархия на правата (раздел 90). 

 

(б) Наем (раздел 100). 

 

90. Йерархия на правата 

 

90.1.  Различните видове права върху недвижими имоти не са взаимно изключващи се. 

Например, първостепенното право може да съществува при ограниченията на едно или 

повече второстепенни права. Притежателят на абсолютното право може да предостави 

наемно право по отношение на цялото или част от своето право. Наемните права, 

предоставяни пряко от притежателя на абсолютното право, са „първични наемни“ 

права. Ако договорът за наем не предвижда съответна забрана, притежателят на 

първичното наемно право може да отдава под наем цялото това право или част от него 

на трети лица, и в този случай това право е известно като „преотдадено право”. 

Преотдаденото право е винаги с еднакъв или по-кратък срок от първостепенното 

наемно право, от което произтича. 

 . 

 

90.2.  Тези права върху имоти имат свои собствени характеристики, илюстрирани със 

следните примери: 

 

(а)  Въпреки че абсолютното право предоставя непосредствено право на собственост 

за неограничен срок, то може да бъде ограничено от действието на второстепенни 

права. Тези второстепенни права могат да включват наеми, ограничения, наложени 

от предишния собственик, или ограничения и забрани, наложени от закона.   

 

(б)  Наемното право е за определен срок, след чието изтичане имуществото се връща 

при притежателя на първостепенното право, от което произтича. Договорът за наем 

обикновено налага задължения на наемателя, като плащането на наемно 

възнаграждение и други разноски. Договорът може освен това да налага условия 

или ограничения, например относно начина, по който може да се ползва имота, или 

относно прехвърлянето на правото към трети лица. 

 

(в)  Правото на ползване може да бъде учредено за неограничен или ограничен срок. 

Правото може да зависи от извършването на плащания или изпълняването на 

други условия от притежателя му. 

 

90.3.  Следователно при оценяването на право върху недвижим имот е необходимо да се 

идентифицира характера на правомощията, възникващи за притежателя на това право, 

и да се отразят всички ограничения или тежести, породени от съществуването на други  

права върху същото имущество. Сумата от отделните стойности на различните видове 
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права върху даден имот често е различна от стойността на необремененото 

първостепенно право. 

 

100.  Наем 

 

100.1.  Пазареният наем е разгледан като база на стойност в МСО 104 Бази на стойност. 

 

100.2.  При оценяването на първостепенно право, което е предмет на наемно правоотношение 

или на право, създадено от наемно правоотношение, оценителите трябва да вземат 

предвид договорния наем, както и пазарния наем, ако между двата има разлика. 

Стандарти на активи -   400 Интереси недвижими имоти 

100.3.  Договорният наем е този, който е дължим при условията на реалното наемно 

правоотношение. Той може да е фиксиран за целия срок на наемното правоотношение 

или да е променлив. Периодичността и базата за изчисляване на корекциите на наема 

се определят в договора за наем и трябва да бъдат идентифицирани и разбирани, за 

да се установят всички ползи за наемодателя и задължения на наемателя. 
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10.  Общ преглед 

 

10.1.  Принципите, заложени в Общите стандарти МСО 101 до МСО 105, се прилагат и за 

оценките на имоти за разработване. Настоящият стандарт включва само изменения, 

допълнителни изисквания или конкретни примери за прилагането на Общите стандарти 

към оценките, извършвани по този стандарт. Оценките на имоти за разработва трябва 

да са съобразени и с МСО 400 Права върху недвижими имоти. 

 

20.  Въведение 

 

20.1.  В контекста на този стандарт, имотите за разработване се определят като интереси в 

недвижими имоти, които изискват някакво преустройство, за да се постигне най-

пълноценно ползване, или за които към датата на оценката са планирани или 

започнати подобрения, и включват: 

 

(а)  строеж на сгради, 

 

(б)  неразработена земя, за която се изгражда инфраструктура, 

 

(в)  преустройство на вече разработена земя, 

 

(г)  подобрения или реконструкции на съществуващи сгради или конструкции, 

 

(д) земя, предназначена за разработване съгласно законов или подзаконов акт, и 
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(е)  земя, предназначена за използване с по-висока стойност или за по-висока плътност 

на застрояване съгласно законов или подзаконов акт. 

 

20.2.  Оценките на имоти за разработване може да се изискват за различни цели. 

Отговорност на оценителя е да е добре запознат с целта на оценката. По-долу следва 

неизчерпателен списък с примери за обстоятелства, при които може да е необходима 

оценка на разработване:   

 

(а) за установяване дали предложените проекти са финансово осъществими, 

 

(б)  като част от общите ангажименти за консултации, предоставяне на обезпечени 

заеми и помощ при сделки, 

 

(в) за целите на данъчното отчитане – оценките на имоти за разработване са често 

необходими за анализи на пропорционалното облагане, 

 

(г)  при съдебни спорове, изискващи оценка в ситуации като спорове между 

акционерите/съдружниците и изчисляване на щетите, 

 

(д) за финансова отчетност – оценката на имот за разработване често се изисква във 

връзка със счетоводното отчитане на бизнес комбинации, придобиване и продажба 

на активи, и анализ на обезценката, и  

 

(е)  за други законови или договорни съображения, за които може да се изисква оценка 

на имот за разработване, например при принудително отчуждаване.  

 

20.3.  При оценяването на имот за разработване оценителите трябва да спазват 

съответния стандарт за този тип актив или пасив (например МСО 400 Права върху 

недвижими имоти). 

 

20.4.  Остатъчната стойност или стойността на земята на имот за разработване може да бъде 

много чувствителна към промени в допусканията или прогнозите по отношение на 

приходите или печалбите, които се очаква да се реализират от завършения проект, или 

към разходите, които ще бъдат направени за разработването. Това положение остава в 

сила независимо от използваните методи и независимо колко внимателно са били 

проучени различните изходни данни спрямо датата на оценката. 

 

20.5.  Тази чувствителност се отнася и за въздействието върху текущата стойност, което биха 

оказали евентуални съществени промени в разходите по проекта или в стойността при 

завършване. Ако с оглед на целта на оценката съществените промени в стойността 

в хода на изпълнението на един строителен проект може да са от значение за 

ползвателя (например когато оценката е за обезпечение на заем или за установяване 

на жизнеспособността на проекта), оценителят трябва да подчертае потенциално 

непропорционалния ефект на евентуалните промени в разходите за строителство или 

крайната стойност върху рентабилността на проекта и върху стойността на частично 

завършения имот. Един анализ на чувствителността може да бъде от полза за тази 

цел, при условие че се придружава от подходящо обяснение. 

 

30.  Бази на стойност 
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30.1. В съответствие с МСО 104 Бази на стойност, оценителят трябва да избере 

подходяща база (бази) на стойност, когато оценява имот за разработване. 

 

30.2.  Оценката на имот за разработване често включва значителен брой допускания и 

специални допускания по отношение на състоянието или статута на завършения 

проект. Например, може да се направи специалното допускане, че разработването е 

завършено, или че имотът е изцяло отдаден под наем. Съгласно изискването на МСО 

101 Обхват на работата, съществените допускания и специалните допускания, 

използвани при оценката, трябва да бъдат оповестени на всички страни по 

оценителския ангажимент, и трябва да бъдат потвърдени в обхвата на работата. 

Възможно е да се дължи особена грижа, когато на резултата от оценката може да 

разчитат трети лица.  

 

30.3.  Често би било непрактично или невъзможно да се проверят всички аспекти на даден 

имот за разработване, които биха могли да окажат въздействие върху потенциално 

бъдещо разработване, например когато условията на терена тепърва трябва да бъдат 

изследвани. Когато случаят е такъв, може да е уместно да се направят допускания 

(например, че не съществуват никакви необичайни условия на терена, които биха 

довели до съществено увеличение на разходите). Ако това допускане не би било 

направено от участник, то ще трябва да бъде представено като специално допускане. 

 

30.4.  В случаите, когато е налице промяна на пазара след първоначалното изготвяне на 

проекта, един обект в строеж може вече да не представлява най-пълноценното 

ползване на земята. В такива случаи разходите за завършване на първоначално 

предложения проект може да са без значение, тъй като купувачът или ще разруши 

частично завършените конструкции, или ще ги пригоди за свой алтернативен проект. 

Стойността на имота в строеж ще трябва да отразява текущата стойност на 

алтернативния проект, както и разходите и рисковете, свързани със завършването му. 

 

30.5.  Някои имоти за разработване са тясно свързани с конкретна употреба или търговска 

дейност, или за тях е направено специалното допускане, че в завършения имот ще се 

извършва търговска дейност на точно определени и устойчиви нива. В тези случаи 

оценителят трябва, доколкото е приложимо, да се съобрази и с изискванията на МСО 

200 Предприятия и участия в предприятия, и с МСО 210 Нематериални активи. 

 

40.  Подходи и методи за оценяване 

 

40.1.  При оценката на права върху недвижим имоти може да се използват трите основни 

подхода за оценяване, описани в МСО 105 Подходи и методи за оценяване. При 

оценяването на имоти за разработване се използват два основни подхода: 

 

(а) пазарен подход (вж. раздел 50), и 

 

(б) метод на остатъчната стойност, който е хибрид между пазарния, приходния и 

разходния подход (вж. раздели 40-70). Той се основава на „брутната стойност за 

разработване” на завършения проект, след приспадане на разходите за 

разработване и печалбата за предприемача, за да се изведе остатъчната стойност 

на имота за разработване (вж. раздел 90). 
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40.2.  При избора на подход и метод, освен изискванията на този стандарт оценителят 

трябва да изпълнява изискванията и на МСО 105 Подходи и методи за оценяване, 

включително параграф 10.3. 

 

40.3.  Изборът на подход за оценяване ще зависи от изискваната база на стойност и от 

конкретни факти и обстоятелства, например броя на скорошните сделки, етапа на 

развитие на проекта и движението в пазарите на имоти след стартирането на проекта, 

и би трябвало винаги да е този, който е най-подходящ при тези обстоятелства. Поради 

това добрата преценка при избора на най-подходящия подход е от решаващо 

значение. 

 

50. Пазарен подход 

 

50.1.  Някои видове имоти за разработване могат да бъдат достатъчно еднородни и често 

търгувани на даден пазар, така че да има достатъчно данни от скорошни продажби, 

които да се използват за пряко сравнение при необходимост от оценка.  

 

50.2.  За повечето пазари пазарният подход може да бъде обусловен от редица ограничения, 

например такива за по-големи или по-сложни имоти за разработване, или за по-малки 

имоти, в които предложените подобрения са разнородни. Това е така, защото броят и 

степента на променливите между различните имоти правят прякото сравняване на 

всички променливи неприложимо, но дори и в тези случаи правилно коригираните 

пазарни данни (вж. МСО 105 Подходи и методи за оценяване, раздел 20.5) може да се 

използват като база за някои променливи в рамките на оценката. 

 

50.3.  Прилагането на пазарния подход е още по-проблематично при имоти за разработване, 

където работата по подобренията е започнала, но не е завършена. Такива имоти в 

частично завършен вид се търгуват рядко между участници, освен като част от 

прехвърляното предприятие-собственик, или когато продавачът е или вече обявен в 

несъстоятелност, или застрашен от изпадане в несъстоятелност, и не може да завърши 

проекта. Дори и в малко вероятната хипотеза, че са налични данни за покупко-

продажба на друг частично завършен имот скоро преди датата на оценката, степента 

на завършеност на работата почти със сигурност ще е различна, дори имотите да са 

аналогични в друго отношение. 

  

50.4.  Пазарният подход може да е подходящ и за установяване на стойността на завършен 

имот като елемент от изходните данни, необходими за метода на остатъчната 

стойност, който е по-подробно обяснен в раздел 90.  

 

60.  Приходен подход 

 

60.1.  Установяването на остатъчната стойност на имот за разработване в някои пазари може 

да налага използването на модел на паричния поток. 

 

60.2.  Приходният подход може да е подходящ и за установяване на стойността на завършен 

имот като елемент от изходните данни, необходими за метода на остатъчната 

стойност, който е по-подробно обяснен в раздел 90. 

 

70.  Разходен подход 
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70.1.  Установяването на разходите за разработване е ключов компонент от метода на 

остатъчната стойност (вж. 90.5). 

 

70.2.  Разходният подход може също така да се използва изключително като средство за 

определяне на стойността на имот за разработване, като например предложен строеж 

на сграда или друга конструкция, за които се оказва, че няма активен пазар при 

завършването им. 

 

70.3.  Разходният подход се основава на икономическия принцип, че купувачът няма да плати 

за даден актив повече от сумата за създаване на актив със същата полезност. За да 

приложи този принцип към имотите за разработване, оценителят трябва да разгледа 

разходите, които би направил един потенциален купувач за придобиването на 

аналогичен актив с потенциал за печалба от разработването, аналогична на 

печалбата от разработването на оценявания имот. Въпреки това, ако не са налице 

необичайни обстоятелства, засягащи оценявания имот за разработване, процесът на 

анализиране на едно предложено разработване и определянето на очакваните разходи 

за хипотетична алтернатива всъщност биха възпроизвели или пазарния подход, или 

описания по-горе метод на остатъчната стойност, които могат да бъдат приложени 

директно към оценявания имот. 

  

70.4.  Друга трудност при прилагането на разходния подход към имот за разработване е 

определянето на равнището на печалбата, която представлява неговата „полезност” за 

бъдещия купувач. Въпреки че предприемачът може да е заложил целева печалба в 

началото на проекта, действителната печалба обикновено се определя от стойността 

на имота при завършването му. Освен това, с приближаващото завършване на имота, 

някои от рисковете, свързани с разработването, вероятно ще се редуцират, което може 

да окаже въздействие върху изискваната от купувача възвръщаемост. Освен ако е била 

договорена фиксирана цена, печалбата не се определя от разходите, направени за 

придобиването на земята и извършването на подобренията. 

 

80.  Специални съображения относно имотите за разработване 

 

80.1.  Следващите раздели разглеждат неизчерпателен списък с теми от значение за 

оценяването на имоти за застрояване: 

 

(а) Метод на остатъчната стойност (раздел 90). 

(б Съществуващ актив (раздел 100). 

(в) Специални съображения относно финансовото отчитане (раздел 110). 

(г) Специални съображения относно обезпечените заеми (раздел 120). 

 

90.  Метод на остатъчната стойност 

 

90.1.  Този метод е наречен така, защото определя остатъчната сума след приспадане на 

всички известни или очаквани разходи, необходими за завършване на разработването, 

от очакваната стойност на проекта след завършването му, като се вземат предвид 

рисковете, свързани с изпълнението на проекта. Тази сума е известна като остатъчна 

стойност. Остатъчната стойност, изведена чрез едноименния метод, може да е същата 

или да се различава от пазарната стойност на имота за разработване в неговото 

настоящо състояние. 
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90.2.  Остатъчната стойност може да е много чувствителна към относително малки промени в 

прогнозните парични потоци, поради което оценителят би трябвало да извърши 

отделни анализи на чувствителността на всеки съществен фактор. 

 

90.3.  Необходимо е повишено внимание при използването на този метод, поради 

чувствителността на резултата към промени в много от изходните данни, които може не 

се знаят с точност към датата на оценката, и следователно трябва да бъдат 

прогнозирани с помощта на допускания. 

 

90.4.  Моделите, използвани за прилагане на метода на остатъчната стойност, се различават 

значително по сложност, като по-сложните модели позволяват по-голяма детайлност на 

изходните данни, множество фази на развитие и прецизни аналитични инструменти. 

Изборът на най-подходящия модел ще зависи от мащаба, продължителността и 

сложността на предложения проект за разработване. 

 

90.5.  При прилагането на метода на остатъчната стойност, оценителят би трябвало да 

разгледа и прецени разумността и надеждността на следното: 

 

(а) източника на информация за предложените сгради или конструкции, например 

планове и спецификации, на които ще се разчита в оценката, и 

 

(б) източника на информация за строителните и други разходи, които ще бъдат 

направени за завършване на проекта, и които ще бъдат използвани при 

оценяването.  

 

90.6.  Следните основни елементи изискват внимание при прилагането на метода за 

оценяване на пазарната стойност на имота за разработване, и ако се изисква друга 

база, това може да наложи използване на други изходни данни: 

 

(а) стойност на завършения имот, 

(б) разходи за строителство, 

(в) консултантски хонорари, 

(г) маркетингови разходи, 

(д) времеви график, 

(е) разходи за финансиране, 

(ж) печалба от разработването, 

(з)  дисконтов процент. 

 

Стойност на завършения имот 

 

90.7.  Първата стъпка изисква оценка на стойността на съответното право върху недвижимия 

имот след условното завършване на проекта за разработване, която оценка би 

трябвало да се извърши в съответствие с МСО 105 Подходи и методи за оценяване. 

 

90.8.  Независимо от възприетите методи на пазарния или приходния подход, оценителят 

трябва да приеме едното или и двете основополагащи допускания: 
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(а)  оценената пазарна стойност при завършване се основава на стойности, които са 

актуални към датата на оценката, при специалното допускане, че проектът вече е 

бил завършен в съответствие с утвърдените планове и спецификации, или 

 

(б) оценената стойност при завършване се базира на специалното допускане, че 

проектът е завършен в съответствие с утвърдените планове и спецификации на 

очакваната дата на завършване. 

 

90.9.  Пазарната практика и наличието на съответни данни би трябвало да определят кое от 

тези допускания е по-подходящо. Важно е обаче да има яснота дали се използват 

текущи или прогнозни стойности. 

 

90.10.  Ако се използва прогнозна брутната стойност на разработване, би трябвало да се 

уточни, че те се основават на специални допускания, които един участник би направил 

въз основа на наличната информация към датата на оценката. 

 

90.11.  Важно е също така да се положи необходимата грижа, за да се гарантира 

последователност на прилаганите допускания в изчислението на остатъчната стойност, 

т.е. ако се използват текущи стойности, разходите би трябвало също да са текущи, и 

дисконтовите проценти би трябвало да са извлечени чрез анализ на текущите цени. 

 

90.12.  Ако е сключен предварителен договор за продажба или отдаване под наем, под 

условие за завършване на проекта или част от него, това ще се отрази на оценката на 

завършения имот. Оценителят би трябвало да се погрижи да установи дали 

продажната цена или цената на наема и другите условия в един такъв предварителен 

договор отговарят на тези, които биха били договорени между участници на датата на 

оценката. 

 

90.13.  Ако условията не са отражение на реалния пазар, може да се наложат корекции в 

оценката. 

 

90.14.  Също така би било уместно да се установи дали тези договори биха могли да се 

прехвърлят на купувача на съответното право върху разработвания имот преди 

приключването на проекта. 

 

Разходи за строителство 

 

90.15.  Необходимо е да се изчислят разходите за всички дейности, необходими към датата на 

оценката за завършването на проекта до определената спецификация. Когато работата 

още не е започнала, тези разходи ще включват подготвителните работи, необходими 

преди изпълнението на основния договор за строителство, като например разходите за 

получаване на разрешения, за подкопни работи или спомагателни работи извън 

строителната площадка. 

 

90.16. Когато работата вече е започнала, или ще започне всеки момент, обикновено вече ще е 

сключен договор, който ще предоставя независимо потвърждение на разходите. Ако 

обаче не съществува такъв договор, или ако разходите по договора не съответстват на 

тези, които биха били договорени на свободния пазар към датата на оценката, може да 

се наложи изчисляване на тези разходи при отчитане на разумните очаквания на 

участниците за вероятните разходи към датата на оценката. 
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90.17.  Ползите от работите, завършени преди датата на оценката, се отразяват в стойността, 

но не я определят. По подобен начин, предишните плащания по действителния договор 

за строителство за работи, завършени преди датата на оценката, нямат отношение към 

настоящата стойност. 

 

90.18.  От друга страна, ако плащанията по договор за строителство са направени за вече 

завършени работи, сумите, които остава да бъдат изплатени за работи, които още не 

са приключили към датата на оценката, може да бъдат най-доброто доказателство за 

разходите за строителство, необходими за завършване на работата. 

 

90.19.  Въпреки това, договорните разходи може да включват специални изисквания на 

конкретен краен потребител, и следователно може да не отразяват общите изисквания 

на участниците. 

 

90.20.  Освен това, ако е налице значителен риск от неизпълнение на договора (например 

поради спор или несъстоятелност на една от страните), може да е по-целесъобразно 

да се отразят разходите за ангажиране на нов изпълнител за довършване на 

оставащите работи. 

 

90.21.  При оценяването на частично завършен имот за разработване, не е уместно да се 

разчита единствено на прогнозните разходи и приходи, посочени в план за проекта или 

предпроектно проучване, изготвени в началото на проекта. 

 

90.22.  След като проектът вече е стартирал, горното вече няма да бъде надежден инструмент 

за измерване на стойност, тъй като данните вече няма да са актуални. По същия начин, 

един подход, основан на изчисляване на частта от проекта, която е била завършена 

преди датата на оценката, е малко вероятно да бъде приложим за определяне на 

текуща пазарна стойност. 

 

Консултантски хонорари 

 

90.23.  Тук се включват правни и професионални разходи, които биха били разумно направени 

от участник на различните етапи до завършване на проекта.    

 

Разходи за маркетинг 

  

90.24.  Ако не е идентифициран купувач или наемател за завършения проект, обикновено ще 

бъде уместно да се предвиди отчисление за разходите, свързани с извършването на 

подходящ маркетинг, и за всички комисионни за посредници и хонорари за консултанти, 

заплатени за маркетинга, които не са споменати в параграф 90.23. 

 

Времеви график 

 

90.25. Продължителността на проекта – от датата на оценката до очакваната дата на 

физическото приключване на проекта, следва да бъде взета предвид, заедно с 

поетапното настъпване на всички изходящи парични потоци за строителни разходи, 

консултантски хонорари и т.н. 
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90.26.  Ако не е постигнат договор за продажба на съответното право върху имота за 

разработване след завършването на проекта, оценителят би трябвало да прогнозира 

какъв период за маркетинг обикновено би бил необходим от завършването на 

строителството до реализирането на продажбата. 

 

90.27.  Ако имотът ще се държи за инвестиционни цели след завършването му, и ако не са 

били сключвани предварителни договори за наем, следва да се вземе предвид 

времето, необходимо за достигане на устойчиво ниво на отдаване под наем (т.е. 

периода, необходим за постигане на реалистично дългосрочно равнище на заетост от 

наематели). При проекти, в които ще се отдават под наем самостоятелни обекти, 

устойчивите нива на отдаване под наем може да са по-малко от 100%, ако пазарният 

опит показва, че може да се очаква определен брой обекти да са винаги незаети, и би 

трябвало да се предвиди отчисление за разходи, направени от собственика през този 

период, като например допълнителни разходи за маркетинг, стимули, поддръжка и/или 

невъзстановими разходи за обслужване. 

 

Разходи за финансиране 

 

90.28.  Тези разходи представляват разходите за финансиране на проекта от датата на 

оценката до завършването на проекта, включително през периода след физическото 

приключване, евентуално необходим за продажба на съответното право или за 

постигане на устойчиво ниво на отдаване под наем. Тъй като един заемодател може да 

възприеме рисковете по време на строителството като значително различни от 

рисковете след приключване на строителството, може да се наложи разходите за 

финансиране през всеки от тези периоди да се разгледат поотделно. Дори ако 

предприятието планира да финансира лично проекта, би трябвало да се предвиди 

отчисление за лихва, при лихвена ставка, каквато към датата на оценката би била 

приложима за един пазарен участник за получаването на заем с цел финансиране 

завършването на проекта. 

 

Печалбата от разработването 

 

90.29.  Следва да се предвиди отчисление за печалба от разработването, или 

възвръщаемостта, която към датата на оценката би била изисквана от пазарен купувач, 

за това, че поема рисковете, свързани със завършването на проекта. Тук ще се 

включват рисковете, свързани с постигането на очакваните приходи или капиталова 

стойност след физическото приключване на проекта. 

 

90.30.  Тази целева печалба може да се изрази като еднократна сума, или като процент на 

възвръщаемост на направените разходи, или като процент от очакваната стойност на 

проекта при завършване, или като норма на възвръщаемост. Пазарната практика за 

имоти от типа на оценявания обикновено показва най-подходящия вариант. Размерът 

на печалбата, която би била изисквана, ще отразява нивото на риск, което би било 

възприето от един потенциален купувач на датата на оценяването, и ще варира в 

зависимост от фактори като: 

 

(а) степен на завършеност на проекта към датата на оценката. Проект, който е пред 

завършване, обикновено се разглежда като по-малко рисков от проект на по-ранен 

етап, с изключение на случаите, когато страна по проекта за разработване е в 

несъстоятелност, 
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(б) дали е бил осигурен купувач или наемател за завършения проект, и 

 

(в) мащаб и очакван оставащ период за завършване на проекта. Колкото по-

дългосрочен е проектът, толкова по-голям е рискът от изложеност на колебанията в 

бъдещите разходи и приходи и променящите се икономически условия като цяло. 

 

90.31.  По-долу са дадени примери за фактори, които може да бъдат разглеждани при 

оценката на относителните рискове, свързани със изпълняването на проект за 

разработване: 

 

(а) непредвидени усложнения, които увеличават разходите за строителство, 

 

(б)  потенциал за забавено изпълнение на договорни задължения, причинено от 

неблагоприятни климатични условия или други обстоятелства извън контрола на 

строителя, 

 

(в)  забавяне при получаването на законовите разрешения, 

 

(г)  неизпълнение от страна на доставчика, 

 

(д)  риск от неполучаване на разрешения и изменения в тези разрешения през периода 

на разработване, 

 

(е)  законови изменения, и 

 

(ж)  забавяне в намирането на купувач или наемател за завършения проект. 

 

90.32.  Макар че всички гореизброени фактори ще се отразят на възприемания риск от даден 

проект и на нивото на печалба, което ще се изисква от неговия купувач, оценителят 

трябва да положи необходимата грижа за избягване на двойното отчитане, когато 

непредвидени обстоятелства вече са отразени в модела на остатъчната стойност, или 

в дисконтовия процент, използван за привеждане на бъдещите парични потоци към 

настояща стойност. 

 

90.33.  Рискът от промяна в прогнозната стойност на завършения проект вследствие на 

променени пазарни условия през периода на изпълнение на проекта обикновено се 

отразява в дисконтовия процент или коефициента на капитализация, използвани за 

оценяване на завършения проект.  

 

90.34.  Печалбата, очаквана от собственика на право върху имота за застрояване в началото 

на проекта, ще варира в зависимост от оценката на участието му в проекта след 

започване на строителството. Оценката би трябвало да отразява рисковете, останали 

към датата на оценката, и отстъпката или възвръщаемостта, които купувачът на 

частично завършения проект ще изисква за довеждането му до успешен край. 

 

Дисконтов процент 

 

90.35.  За да даде индикация за стойността на имота за разработване към датата на оценката, 

методът на остатъчната стойност изисква прилагането на дисконтов процент за всички 
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бъдещи парични потоци, за да се изведе нетна настояща стойност. Този дисконтов 

процент може да бъде определен с помощта на различни методи (вж. МСО 105 

Подходи и методи за оценяване, параграфи 50.29-50.31.   

 

90.36.  Ако паричните потоци се основават на стойности и разходи, които са актуални към 

датата на оценката, рискът от настъпване на промени в тях между датата на оценката и 

очакваната дата на завършване би трябвало да се отчете и отрази в дисконтовия 

процент, използван за определяне на настоящата стойност. Ако паричните потоци са 

въз основа на прогнозни стойности и разходи, рискът от неточност на тези прогнози би 

трябвало също да бъде разгледан и отразен в дисконтовия процент. 

 

100.  Наличният актив 

  

100.1.  При оценяването на имот за разработване е необходимо да се установи годността на 

въпросния недвижим имот за предложеното разработване. Някои от въпросите в тази 

връзка може да са в обхвата на знанията и опита на оценителя, но други може да 

изискват информация или доклади от други специалисти. Въпросите, които обикновено 

изискват конкретно проучване при оценката на имот за разработване преди 

стартирането на проекта, включват: 

 

(а) дали има пазар за предложеното разработване, 

 

(б)  дали предложеното разработване би представлявало най-пълноценното ползване 

на имота на текущия пазар, 

 

(в)  дали има и други нефинансови задължения, които трябва да бъдат взети предвид 

(политически или социални критерии), 

 

(г) правни разрешения или устройствени планове, включително специфични условия 

или ограничения за разработването, 

 

(д)  ограничения, тежести или условия, наложени на съответното право върху имота по 

силата на частни договори, 

 

(е) право на достъп до обществени пътища или други обществени места, 

 

(ж) геотехнически условия, включително потенциал за замърсяване или други рискове 

за околната среда, 

 

(з) наличието и изискванията за предоставяне или подобряване на необходимите 

услуги, например вода, канализация и електрическа енергия, 

 

(и) нужда от инфраструктурни подобрения извън обекта, и необходимите разрешения 

за извършване на тази дейност, 

 

(к) археологически ограничения или необходимост от археологически проучвания, 

 

(л)  въпроси на устойчивото развитие и евентуални изисквания на клиента по 

отношение на зелените сгради, 
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(м)  икономически условия и тенденции и тяхното потенциално въздействие върху 

разходите и постъпленията по време на периода на разработване, 

 

(н)  текущото и прогнозно търсене и предлагане за предложения бъдещ начин на 

ползване на имота, 

 

(о)  достъп до финансиране и разходите в тази връзка, 

 

(п)  очаквания срок за решаване на подготвителните въпроси преди започване на 

работа, за завършване на работата и, според случая, за отдаване под наем или 

продажба на завършения имот, и 

 

(р) всякакви други рискове, свързани с предложения проект. 

  

100.2. Когато проектът е в процес на изпълнение, обикновено ще са необходими 

допълнителни проверки и проучвания на договорите за проектиране, строителство и 

строителен надзор на проекта. 

 

110.  Специални съображения относно финансовото отчитане 

 

110.1.  Счетоводното третиране на имот за разработване може да варира в зависимост от 

класифицирането му от отчетната единица (например, дали се държи за продажба, за 

ползване от собственика му или като инвестиционен имот). Това може засегне 

изискванията за оценката, и поради това класификацията и съответните счетоводни 

изисквания следва да бъдат определени преди да се избере подходящ метод за 

оценка. 

 

110.2.  Финансовите отчети обикновено се изготвят при допускането, че предприятието е 

действащо. Затова е обикновено ще е уместно да се допусне, че всички договори 

(например за застрояване на имота или за продажбата или отдаването му под наем 

след завършване), ще преминат към купувача при хипотетичната сделка, дори и ако 

тези договори не подлежат на прехвърляне при една действителна сделка. Изключение 

от това положение би била ситуацията, в която има данни за необичайно висок риск от 

неизпълнение на задълженията на страна по договора към датата на оценката. 

 

120.  Специални съображения относно обезпечените заеми 

 

120.1.  Подходящата база за оценяване за целите на обезпечени заеми обикновено е 

пазарната стойност. Въпреки това, при определянето на стойността на имота за 

разработване би трябвало да се вземе предвид вероятността някой от 

съществуващите договори, например за строителство или продажба/отдаване под наем 

на завършения обект, да е нищожен или унищожаем в случай, че за някоя от страните е 

започнато официално производство по несъстоятелност. Освен това следва да се 

вземат предвид и евентуалните договорни задължения, които може да окажат 

съществено влияние върху пазарната стойност. Поради това може да е подходящо да 

се подчертае риска за заемодателя, породен от неналичието за един потенциален 

купувач на имота на съществуващи договори за строителство и/или предварителни 

договори за продажба или наем, и свързаните с тях гаранциите в случай на 

неизпълнение от страна на заемополучателя. 
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 МСО 500 Финансови инструменти  
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10.  Общ преглед 

 

10.1.  Принципите, заложени в Общите стандарти, се прилагат и за оценките на финансови 

инструменти. Настоящият стандарт включва само изменения, допълнителни 

изисквания или конкретни примери за прилагането на Общите стандарти към оценките, 

извършвани по този стандарт. 

 

20.  Въведение 

 

20.1.  Финансовият инструмент е договор, който създава права и задължения между 

определени страни за получаване или заплащане на парични средства или други 

финансови престации. Тези инструменти включват, но не се ограничават до, 

деривативи или други условни инструменти, хибридни инструменти, инструменти с 

фиксирана доходност, структурирани продукти и капиталови инструменти. Финансов 

инструмент може да се създаде и чрез комбиниране на други финансови инструменти в 

портфейл, за постигане на конкретен нетен финансов резултат. 

 

20.2.  Оценките на финансови инструменти в съответствие с МСО 500 Финансови 

инструменти се извършват за множество различни цели, някои от които са: 

 

(а) придобивания, сливания и продажби на предприятия или части от предприятия,  

 

(б)  покупки и продажби, 
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(в)  финансово отчитане, 

 

(г)  изпълнение на законови или регулаторни изисквания (при спазване на 

евентуалните специфични изисквания на съответния орган), 

 

(д) вътрешни процедури за съответствие и управление на риска, 

 

(е)  за данъчни цели, и 

 

(ж) съдебни спорове. 

  сови инструменти   

20.3.  За правилното идентифициране и оценяване на съответната пазарна информация, 

която е налична за идентични или аналогични инструменти, се изисква задълбочено 

познаване на оценявания инструмент. Тази информация включва цени за скорошни 

сделки със същия или аналогичен инструмент, котировки от инвестиционни посредници 

или информационни агенции за ценови данни, кредитен рейтинг, коефициент на 

доходност, колебливост на цените, индекси и всякакви други изходни данни от 

значение за процеса на оценяване. 

 

20.4. Когато оценките, извършвани от притежателя на активите, са предназначени за 

ползване от външни инвеститори, регулаторни органи или други организации, в 

изпълнение на изискването за идентифициране и посочване статуса на оценителя 

съгласно МСО 101 Обхват на работата, параграф 20.3.(a), трябва да се посочи каква 

е създадената контролна среда съгласно МСО 105 Подходи и методи за оценяване и 

МСО 500 Финансови инструменти, параграфи 120.1-120.3 по отношение на 

контролната среда. 

 

20.5.  В изпълнение на изискването за идентифициране на оценявания актив или пасив 

съгласно МСО 101 Обхват на работата, параграф 20.3.(г), трябва да се изяснят 

следните въпроси: 

 

(а) класа или класовете на оценяваните инструменти, 

 

(б) дали предмет на оценката са отделни инструменти или портфейл от инструменти, и 

 

(в) разчетната единица. 

 

20.6.  В МСО 102 Проучвания и съответствие, параграфи 20.2-20.4, се предвижда, че 

проучванията, необходими за обосноваване на оценката, трябва да са адекватни на 

целта на заданието. В подкрепа на тези проучвания трябва да се съберат достатъчно 

данни, които може да са предоставени от оценителя и/или надеждно и достоверно 

трето лице. За да се спазят тези изисквания, следва да се вземе предвид следното: 

 

(а) Всички данни за пазара, използвани или разглеждани като изходни данни в процеса 

на оценяване, трябва да се разбират добре, и, при необходимост, да се 

проверяват. 
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(б)  Всеки модел, използван за оценка на стойността на даден финансов инструмент, 

трябва да бъде избран така, че да уловя по подходящ начин договорните условия 

и икономическите аспекти на финансовия инструмент. 

 

(в)  В случаите, когато са налични наблюдаеми цени на аналогични финансови 

инструменти, или извлечени от тях пазарни данни, тези условни данни от 

съпоставими цени и/или наблюдаеми изходни данни трябва да се коригират, за да 

отразяват договорните и икономическите аспекти на оценяваните финансови 

инструменти. 

 

(г)  Когато е възможно, за предпочитане е използването на множество подходи за 

оценка. Ако тези подходи за оценяване произведат различни стойности, оценителя 

трябва да обясни и документира тези разликите в стойността. 

 

20.7.  В изпълнение на изискването за оповестяване на подхода и мотивите на оценката 

съгласно МСО 103 Докладване, параграф 20.1, е необходимо да се помисли за 

подходящо ниво на детайлност на доклада. Изискването за оповестяване на тази 

информация е различно за отделните категории финансови инструменти. Би трябвало 

да се предостави достатъчно информация, за да могат ползвателите да разберат 

същността на всеки клас оценявани инструменти и основните фактори, влияещи на 

стойността. Данни, които не помагат особено на ползвателя да вникне в същността на 

актива или пасива, или които затъмняват основните фактори, влияещи на стойността, 

трябва да се избягват. При определяне на подходящата степен на оповестяване е 

необходимо да се вземе предвид следното:  

 

а)  Значимост: Стойността на инструмента или класа инструменти, сравнена с общата 

стойност на активите и пасивите на притежателя им или на оценявания портфейл. 

 

б)  Несигурност: По отношение на стойността на инструмента може да съществува 

съществена несигурност към датата на оценката, поради естеството на 

инструмента, използваните модели или изходни данни, или пазарните аномалии. Би 

трябвало да се посочи причината и естеството на всяка съществена несигурност. 

 

в)  Сложност: Колкото по-сложен е инструментът, толкова по-детайлно следва да е 

изложението, за да се гарантира, че допусканията и изходните данни, имащи 

отношение към стойността, са идентифицирани и обяснени. 

 

г)  Сравнимост: Инструментите, които са от особен интерес за ползвателите, може да 

не остават едни и същи с течение на времето. Полезността на оценителския доклад 

или на всяко друго позоваване на оценката ще бъде по-голяма, ако отразява 

информационните потребности на ползвателите при промяна на пазарните 

условия, макар че за да бъде полезна, представената информация би трябвало да 

позволява сравнения с минали периоди. 

 

д)  Базови инструменти: Ако паричните потоци от даден финансов инструмент се 

генерират от конкретни базови активи или се обезпечават от такива активи, 

трябва да се посочат обстоятелствата, обуславящи стойността на тези базови 

инструменти, за да се помогне на ползвателите да разберат как базовата стойност 

засяга докладваната стойност на финансовия инструмент. 
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30.  Бази на стойност 

 

30.1.  Съгласно МСО 104 Бази на стойност, оценителят трябва да избере подходяща база 

(бази) на стойност при оценяването на финансови инструменти. 

 

30.2.  Оценките на финансови инструменти често се извършват с използване на бази на 

стойност, които са дефинирани от лица/организации, различни от СМСО (примери са 

посочени в МСО 104 Бази на стойност), поради което оценителят трябва да разбира 

и спазва законите, съдебната практика и други интерпретативни насоки, свързани с 

тези бази на стойност към датата на оценката. 

 

40.  Подходи и методи за оценяване 

 

40.1.  При избора на подход и метод, освен изискванията на този стандарт оценителят 

трябва да изпълнява изискванията и на МСО 105 Подходи и методи за оценяване. 

  

40.2  При оценката на финансови инструменти може да се използват трите основни подхода 

за оценяване, описани в МСО 105 Подходи и методи за оценяване. 

  

40.3.  Различните методи на оценяване, използвани за финансовите пазари, са базирани на 

вариации на пазарния подход, приходния подход или разходния подход, както са 

описани в МСО 105 Подходи и методи за оценяване. Настоящият стандарт описва 

често използваните методи, както и въпросите, които трябва да бъдат разгледани, или 

изходните данни, които ще бъдат необходими при прилагането на тези методи. 

   

40.4.  Когато се използва конкретен оценителски метод или модел, важно е той да бъде 

редовно калибриран спрямо наблюдаема пазарна информация, за да се гарантира, че 

моделът отразява текущите пазарни условия. Промяната на пазарните условия може 

да наложи замяна на използвания модел с по-подходящ, или модифициране на 

ползвания модел и прекалибриране и/или внасяне на допълнителни корекции в 

изходните данни. Тези корекции би трябвало да се правят така, че да се осигури 

съгласуваност с изискваната база на стойността, която от своя страна се определя от 

целта на възложената оценка; вж. Рамка на МСО. 

 

50.  Пазарен подход 

 

50.1.  Цена, извлечена от търгуване върху призната борсова платформа на или 

непосредствено преди часа или датата на оценката, обикновено е най-показателна за 

пазарната стойност на идентичен инструмент. При липса на подходящи скорошни 

сделки, може да е уместно ползването на данни от котирани или консенсусни цени 

  

50.2.  Може да е необходимо да се направят корекции в данните за цените, ако 

наблюдаваният инструмент е различен от оценявания, или ако данните не са 

достатъчно скорошни, за да могат да се ползват. Например, ако е налична наблюдаема 

цена на сходни инструменти, които се различават по една или повече характеристики 

от оценявания инструмент, данните от сравняваната наблюдаема цена трябва да се 

коригират, за да се отчетат специфичните условия на оценявания финансов 

инструмент. 
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50.3.  Когато се разчита на цени, подадени от информационни агенции за ценови данни, 

оценителят трябва да е наясно как е извлечена тази цена. 

 

60.  Приходен подход 

 

60.1.  Стойността на даден финансов инструмент може да бъде определена посредством 

метода на дисконтираните парични потоци. Условията на инструмента определят или 

позволяват оценка на недисконтираните парични потоци. Условията на финансовия 

инструмент обикновено определят: 

а)  времевия график на паричните потоци, тоест кога притежателят очаква да 

реализира паричните потоци от инструмента, 

 

б)  метода за изчисляване на паричните потоци, примерно за дългов инструмент това е 

приложимата лихвена ставка, а за деривативен инструмент това е начинът за 

изчисляване на паричните потоци спрямо базовия инструмент или индекс (индекси),  

 

в)  сроковете и условията за упражняване на евентуални договорни опции, например 

опции за покупка и продажба (пут и кол опции), за удължаване или преобразуване, 

и 

 

г)  начините за защита на правата на страните по инструмента, например условията, 

свързани с кредитния риск по дългови инструменти или приоритета, съответно 

подчинеността, спрямо други притежавани инструменти  

 

60.2.  При определянето на подходящ дисконтов процент е необходимо да се оцени 

възвръщаемостта от инструмента, необходима за компенсиране на разходите от 

обездвижването на паричните средства във времето и потенциалните допълнителни 

рискове, свързани например с: 

 

(а)  клаузите и условията на инструмента, например неговата подчиненост на други 

инструменти, 

 

(б) кредитния риск, т.е. несигурността относно способността на контрагента да 

извърши плащанията на падежа им, 

 

(в) ликвидността и продаваемостта на инструмента, 

 

(г) рисковете от промени на регулаторната или законовата уредба, и 

  

(д) данъчния статут на инструмента.  

 

 

60.3.  Когато бъдещите парични потоци не са базирани на фиксирани постъпления по 

договора, необходимо е да се направят прогнозни оценки на вероятните приходи, за да 

се определят необходимите изходни данни. Определеният дисконтов процент трябва 

да отразява рисковете около паричните потоци, и да бъде съобразен с тези парични 

потоци. Например, ако очакваните парични потоци са измерени нетно от кредитни 

загуби, дисконтовият процент трябва да бъде редуциран с компонента за кредитен 

риск. В зависимост от целта на оценката, изходните данни и допусканията в модела на 

паричните потоци ще трябва да отразяват или тези, които биха били направени от 
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участниците, или тези, които биха се основавали на текущите очаквания или цели на 

притежателя. Например, ако целта на оценката е да се определи пазарната стойност 

или справедливата стойност по МСФО, допусканията би трябвало да отразяват тези на 

участниците. Ако целта е да се измери икономическата ефективност на актив спрямо 

заложени от ръководството показатели, например целевата вътрешна норма на 

възвръщаемост, тогава може да са подходящи алтернативни допускания. 

 

70.  Разходен подход 

 

70.1.  При прилагането на разходния подход оценителите трябва да следват насоките на 

МСО 105 Подходи и методи за оценяване, параграфи 70.1-70.14. 

 

80.  Специални съображения относно финансовите инструменти 

 

80.1.  Следващите раздели разглеждат неизчерпателен списък с теми от значение за 

оценката на финансовите инструменти: 

 

(а) изходни данни за оценката (раздел 90). 

(б) Кредитен риск (раздел 100). 

(в)  Ликвидност и пазарна активност (раздел 110). 

(г)  Контролна среда (точка 120). 

 

90.  Изходни данни за оценката 

 

90.1.  Съгласно МСО 105 Подходи и методи за оценяване, параграф 10.7, всеки набор от 

данни, използвани като изходни за оценката, и осведомеността за източниците и как 

изходните данни се коригират от предоставящия ги субект, ако има такъв, е от 

съществено значение за определянето на достоверността, която би трябвало да се 

придаде на използването на съответните изходни данни. 

 

90.2.  Тези изходни данни може да идват от различни източници. Често използвани източници 

са котировки на инвестиционните посредници, информационни агенции за консенсусни 

цени, цените на сравними инструменти от трети лица и информационни агенции за 

пазарни цени. Изходните данни често могат да бъдат получени от наблюдаеми фактори 

като колебливост на цените и доходност. 

  

90.3.  Когато преценява надеждността на котировките на инвестиционните посредници като 

данни за цената, която участниците биха определили за актива, оценителят би 

трябвало да вземе предвид следното: 

 

(а) Инвестиционните посредници обикновено се стремят „да правят пазара”, т.е. да го 

оформят като оферират по-популярните инструменти, като може да изключат по-

малко ликвидните инструменти. Тъй като ликвидността често намалява с времето, 

откриването на котировки за по-стари инструменти може да е по трудно. 

 

(б)  Основният интерес на инвестиционния посредник е търгуването, а не съдействието 

за оценката, поради което той няма особен стимул да проучва индикативните 
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котировки толкова детайлно, както би проучил котировките за реално осъществими 

сделки. От оценителя се изисква да разбира дали котировката на посредника е 

обвързваща, изпълняема котировка, или необвързваща, теоретична котировка. Ако 

става въпрос за необвързваща котировка, оценителят ще трябва да събере 

допълнителна информация, за да се установи дали котировката би трябвало да се 

коригира или да не бъде взета предвид за оценката. 

 

(в) Налице е присъщ конфликт на интереси, когато инвестиционният посредник е 

контрагент по инструмента. 

 

(г)  инвестиционните посредници имат стимул за насърчаване на търговията. 

 

90.4.  Агенциите за консенсусни цени работят чрез събиране на изходна информация за цени 

или оценки на даден инструмент от определен брой абонати. Така получените данни 

отразяват набор от котировки, събрани от различни източници, които понякога се 

коригират за компенсиране на предубеденост на извадката. Така се преодолява 

проблемът с конфликта на интереси при индивидуалните инвестиционни посредници. 

Както и в случая на котировките от инвестиционни посредници обаче, може да не е 

възможно да се намерят подходящи изходни данни за всички инструменти на всички 

пазари. Освен това, въпреки името си, консенсусната цена може да не е непременно 

истински пазарен „консенсус”, а по-скоро да е статистическа оценка на скорошни 

пазарни транзакции или котирани цени. Поради това е необходимо оценителят да 

разбира как са прогнозирани консенсусните цени, и дали тези прогнози са разумни, 

предвид естеството на оценявания инструмент. Информацията и изходните данни от 

значение за оценката на неликвиден инструмент често могат да бъдат придобити чрез 

съпоставими сделки (вж. раздел 110 за повече подробности). 

 

100.  Корекции за кредитен риск 

 

100.1. Доброто познаване на кредитния риск е важен аспект от оценяването на финансов 

инструмент, и особено на емитента му. Някои от общите фактори, които трябва да 

бъдат взети предвид при установяването и измерването на кредитния риск, са: 

 

(а)  Собствен кредитен риск и риск от контрагента: Финансовата стабилност на 

емитента или на обезпечаващи дълга организации се установява чрез разглеждане 

не само на историческите и прогнозните финансови резултати на съответното 

предприятие, но също и на резултатите и перспективите пред сектора, в който 

извършва дейност предприятието. Освен на емитента, оценителят трябва също 

така да вземе предвид кредитната експозиция на всеки контрагент на оценявания 

актив или пасив. В случая на процеса на сетълмент в клирингова къща, много 

юрисдикции вече изискват определени деривати да бъдат търгувани чрез 

централен контрагент, което може да смекчи риска, но все пак трябва да се вземе 

предвид остатъчния риск от контрагента. 

 

(б)  оценителят освен това трябва да може да прави разграничение между кредитния 

риск от инструмента и кредитния риск от емитента и/или контрагента. По принцип 

кредитният риск от емитента или контрагента не отчита конкретни обезпечения, 

свързани с инструмента. 
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(в)  Подчиненост: Установяването на приоритета на инструмента е от особено значение 

за оценката на риска от неизпълнение. Други инструменти може да имат приоритет 

върху активите на емитента или върху паричните потоци, които поддържат 

инструмента. 

 

(г)  Ливъридж: Размерът на дълга, използван за финансиране на активите, от които се 

извлича възвращаемостта на инструмента, има значение за стабилността на 

възвращаемостта за емитента и за кредитния риск. 

 

(д)  Споразумения за нетиране: Когато всяка от страните по сделка държи деривативни 

инструменти на другата страна, кредитният риск може да бъде редуциран чрез 

споразумение за нетиране или прихващане, което ограничава задълженията до 

нетната стойност на сделките, т.е. ако една от страните изпадне в несъстоятелност, 

другата има право да приспадне сумите, които дължи на изпадналата в 

несъстоятелност страна срещу тези, които има да получава по други инструменти.  

 

(е)  Защита срещу неизпълнение: Редица инструменти съдържат една или друга форма 

на защита, която намалява риска от неплащане към държателя. Тази защита може 

да е под формата на гаранция от трето лице, застрахователен договор, суап за 

кредитно неизпълнение или обезпечаване на инструмента с повече активи, 

отколкото са необходими за плащанията. Кредитната експозиция се ограничава и 

когато подчинените инструменти поемат първите загуби по базовите активи и по 

този начин намаляват риска за инструментите с по-висок приоритет. Когато 

защитата е под формата на гаранция, застрахователен договор или суап за 

кредитно неизпълнение, необходимо е да се идентифицира страната, която 

осигурява защитата, и да се оцени нейната кредитоспособност. Оценяването на 

кредитоспособността на трето лице включва не само текущото му състояние, но 

също така потенциалния ефект от други негови гаранции или застраховки. Ако 

гарантът е представил гаранции за други взаимосвързани дългови инструменти, 

рискът от неизпълнение от негова страна вероятно ще се увеличи. 

. 

100.2. Когато за страните е налична ограничена информация, ако съществува вторично 

търгуване на даден финансов инструмент, тогава може да има достатъчно пазарни 

данни, от които да се изведе подходящата корекция за риск. Ако случаят не е такъв, 

може да е необходимо да се изследват кредитни индекси, наличната информация за 

субекти със сходни рискови характеристики, или да се оцени кредитния рейтинг на 

страната въз основа на собствената ѝ финансова информация. Променливата 

чувствителност на различните задължения към кредитния риск би трябвало да бъде 

взета предвид при определяне на източника на кредитни данни, който предоставя най-

адекватна информация. Корекцията за риск или кредитният спред, приложени в 

оценката, се базират на сумата, която един участник би изисквал за оценявания 

инструмент. 

  

100.3.  Собственият кредитен риск, свързан с дадено задължение, е важен за неговата 

стойност, тъй като кредитният риск от емитента е важен за стойността при 

евентуалното прехвърляне на това задължение. Когато е необходимо да се направи 

допускане за прехвърляне на задължението независимо от евентуалните ограничения 

върху способността на страните да извършат прехвърлянето, например в изпълнение 

на изискванията за финансово отчитане, има редица потенциални модели за 

включване на собствения кредитен риск в оценката на задълженията. Сред тях са 
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кривата на доходността по собствените облигации или други дългови инструменти, 

издадени от емитента, спредове по суапове за кредитно неизпълнение, или чрез 

съпоставяне със стойността на съответния актив. Независимо от това, в редица случаи 

емитентът на дълга няма възможността да го прехвърли, и може единствено да го 

уреди с контрагента. 

  

100.4.  Обезпечение: Необходимо е да се разгледат активите, с които притежателят на 

финансов инструмент може да разполага в случай на неизпълнение. По-специално, 

оценителят трябва да е наясно дали на разположение ще бъдат всички активи на 

емитента, или само конкретни отделни активи. Колкото по-голяма е стойността и 

ликвидността на актива или активите, към които дадено предприятие ще може да се 

насочи в случай на неизпълнение, толкова по-нисък ще е общият риск на инструмента 

поради повишени възможности за възстановяване. За да се избегне двойното 

отчитане, оценителят ще трябва освен това да провери дали обезпечението вече е 

отчетено в друга част на баланса. 

 

100.5.  При корекцията за собствен кредитен риск е важно също така да се отчете характерът 

на обезпеченията, които са налични за оценяваните задължения. Обезпечение, което е 

юридически отделено от емитента, обикновено намалява кредитната експозиция. Ако 

задълженията се обезпечават често, възможно е да няма съществена корекция за 

собствен кредитен риск, тъй като контрагентът е като цяло защитен от загуби при 

неизпълнение. 

 . 

110.  Ликвидност и активност на пазара 

 

110.1. Видовете финансови инструменти са разнообразни – от такива, които редовно се 

търгуват на публични борси в големи обеми, до индивидуални продукти, договорени 

между две страни и неподлежащи на прехвърляне на трети страни. Това разнообразие 

от видове инструменти означава, че при определяне на най-подходящия оценителски 

подход е необходимо да се вземе предвид ликвидността на инструмента или текущата 

активност на пазара. 

 

110.2.  Може да се направи разлика между ликвидност и активност на пазара. Ликвидността на 

даден актив показва доколко лесно и бързо активът може да бъде разменен срещу 

пари или парични еквиваленти. Активността на пазара показва изтъргуваните обеми за 

даден период от време и представлява по-скоро относителен, отколкото абсолютен 

показател. Ниската пазарна активност не означава непременно, че инструментът е 

неликвиден. 

 

110.3.  Макар че са различни понятия, слабата ликвидност или слабата активност на пазара 

поставят значителни предизвикателства пред оценителя поради липсата на 

приложими пазарни данни, т.е. данни, които са актуални към датата на оценката или се 

отнасят до достатъчно сходен актив, за да бъдат надеждни. Колкото по-ниска е 

ликвидността или активността на пазара, в толкова по-голяма степен е небходимо да 

се разчита на оценителски подходи, при които се използват техники за коригиране или 

претегляне на изходни данни, базирани на други сделки, с цел да се отразят 

промените на пазара или различните характеристики на актива. 

 

120.  Контрол и обективност на оценката 
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120.1. Контролната среда се състои от процедурите за вътрешно управление и контрол, които 

са разработени с цел повишаване на доверието у лицата, които може да разчитат на 

оценката в процеса на оценяване и формиране на мнение. Когато един външен 

оценител разчита на вътрешно извършена оценка, той трябва да прецени 

адекватността и независимостта на средата за контрол на оценката. 

 

120.2.  В сравнение с други класове активи, финансовите инструменти са по-често оценявани 

вътрешно, т.е. от субекта, който ги създава и търгува с тях. Вътрешните оценки 

поставят под въпрос независимостта на оценителя, а това създава риск за 

възприеманата обективност на оценките. Вж. параграфи 40.1 и 40.2 от Рамка на МСО 

относно оценките, извършени от вътрешни оценители, и необходимостта от 

въвеждането на процедури, които да гарантират обективността на оценката, и 

стъпките, които би трябвало да се предприемат за осигуряване на адекватна 

контролна среда с цел свеждане до минимум на заплахите за независимостта на 

оценката. Много от организациите, които се занимават с оценки на финансови 

инструменти, са регистрирани и се подчиняват на държавни финансови регулатори. 

Повечето финансови регулатори изискват от банките или други поднадзорни лица, 

които се занимават с финансови инструменти, да разполагат с процедури за 

независима проверка на цените. Те работят отделно от търговските офиси, и изготвят 

оценки, необходими за финансово отчитане или за изчисляване на регулаторен 

капитал при конкретните мерки за контрол на оценката, които се изискват от 

различните регулаторни режими. Това е извън обхвата на този стандарт. Въпреки това, 

като общ принцип, оценките, които се изготвят от един отдел на предприятието, и са 

предназначени за включване във финансови отчети или за предоставяне на трети 

лица, би трябвало да подлежат на проверка и одобряване от независим отдел на 

предприятието. Решаващите правомощия за тези оценки би трябвало да са възложени 

на звено, което е отделно и напълно независимо от звената, поемащи риск. 

Практическите начини за обособяване на тези звена варират според характера на 

субекта, вида на оценявания инструмент и значението на стойността на конкретния 

клас инструменти за постигането на общата цел. Подходящите процедури и мерки за 

контрол би трябвало да се разработят след внимателно разглеждане на заплахите за 

обективността, възприемани от позицията на трето лице, което ще разчита на 

оценката. 

  

120.3. При прилагането на мерките за контрол на оценката, би трябвало да се вземе предвид 

следното: 

 

(а)  създаване на група за управление, която да отговаря за оценителските политики и 

процедури и да упражнява надзор върху оценителската дейност на организацията, 

включително с участието на външни членове, 

 

(б) системи за съответствие с регулаторните предписания, ако е приложимо, 

 

(в) предписания относно честотата и начините за калибриране и изпитване на 

оценителските модели, 

 

(г) критерии за проверка на определени оценки от други експерти – вътрешни или 

външни, 

 

(д) периодични независими валидирания на оценителските модели, 
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(е) набелязване на прагови стойности или събития, при настъпване на които се 

пристъпва към по-щателни проучвания, или на изисквания за утвърждаване (второ 

одобрение), и 

 

(ж) установяване на процедури за установяване на съществени изходни данни, които 

не са пряко наблюдаеми на пазара, например чрез създаване на комисии по 

ценообразуване или одит. 
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нематериални активи 60-69 

права върху недвижими имоти 83-85 

предприятия и участия в предприятия 50-53 

финансови инструменти 101-103 

подходи и методи за оценка 78-80 

подходи и методи за оценяване (МСО 105) 29-47 

амортизация/остаряване 46-47 

други съображения 35-36 

икономически съображения 45-46 

методи 44-45 

пазарен подход 30-36 

методи 31-35 

приходен подход 36-42 

методи 37-42 

разходен подход 42-47 

подчиненост 105 

полезна стойност 22 

права върху недвижими имоти 83-84 

Права върху недвижими имоти (МСО 400) 81-87 

йерархия на интереси 86 

наем 86-87 

подходи и методи за оценка 83-85 

специални съображения 86-87 

права върху недвижими имоти 84-85 

дисконтирани парични потоци (DCF) 37-42, 102-103 
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метод „на зелено” 67 

метод на дистрибутора 67-68 

метод на допълнителните приходи 62-64 

метод на премийните печалби 66-67 

метод на спестените лицензионни и авторски възнаграждения 64-65 
методи на приходния подход 37-42 

права на собственост 54 

предмет на оценката, оценяван актив 4 

предполагаем начин на ползване 24-26 

предпоставки за стойност 24-26 

надлежна ликвидация 25 

най-пълноценно ползване 24 
принудителна продажба 25-26 
текущо / настоящо ползване 25 

предприятия и участия в предприятия 50-51 
Предприятия и участия в предприятия (МСО 200) 49-56 

икономически и секторни съображения 55 

капиталова структура 56 

оперативни и неоперативни активи 55-56 

подходи и методи за оценка 50-53 

права на собственост 54 

специални съображения 53-56 
фирмена информация 54-55 

премии за контрол 35-36, 54 

Премии за придобиване от пазарен участник (MPAPs) 35-36 

претегляне 5 

принудителна продажба 25-26 

приспадане на данъчна амортизация 72-73 

приходен метод 36-42 
имот за разработване 91 

корекции 52-53, 62-63 

машини и съоръжения 78 

нематериални активи 61-68 

предприятия и участия в предприятия 51-53 
финансови инструменти 102-103 

прогнозна финансова информация (ПФИ) 39-40 

промени в обхвата на работа 11 

Проучвания и съответствие (МСО 102) 12-13 

инвестиционна стойност 22 

инвестиционни имоти 84, 95 

машини и съоръжения 75-78 

нематериални активи 59 
права върху на недвижими имоти 82 
финансови инструменти 100 
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разход за скрапиране 41-42 
разходен подход 42-47 
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корекции 45-47 

машини и съоръжения 78-80 

методи на разходния подход 43-47 

нематериални активи 68-69 

права върху недвижими имоти 85 

предприятия и участия в предприятия 53 
финансови инструменти 103 

разходен поход 
 

45-47 

разходи за строителство 94 

разходи за финансиране 95 
разходи по сделката 28 

Рамка на МСО 6-7 

репутация 58-59, 63 
рецензент 5, 6 
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риск от контрагента 104 

  
С  

сделки 17, 19, 31-33 

синергии 26-27 

синергична стойност 22 

специални допускания 10, 11 

бази на стойност (МСО 104) 25, 27-28 

докладване (МСО 103) 14 

имот за разработване 89-90, 93 

права върху недвижими имоти 82-83 

специални съображения 80 

специални съображения  

за обезпечени заеми 98 за финансово отчитане 98 

имот за разработване 92-98 

машини и съоръжения 80 

нематериални активи 69-73 

права върху недвижими имоти 86-87 

предприятия и участия в предприятия 53-56 

финансови инструменти 103-107 

спомагателни активи 
ю 
 

62, 63 

споразумения за нетиране 105 

справедлива пазарна стойност 23 
справедлива пазарна стойност (USIRS) 23 

справедлива пазарна стойност (ОИСР) 23 

справедлива стойност 23-24 

справедлива стойност 21-22 
справедлива стойност (МСФО) 23 

справедлива стойност (по закон) 23-24 

ставка на лицензионното възнаграждение 64-65 

Стандарти за активи: вж. МСО Стандарти за оценяване 
на активи 

 

стандарти за стойност вж. Бази на стойност (МСО 104)  

стойност на общия инвестиран капитал 50 

стойност на предприятието 50, 52 
стойност на собствения капитал 50, 52 
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съществен/ост 4 
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съществуващ актив 97-98 
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текущ начин на ползване 25 
терминологичен речник 3-5 

трябва 3 
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участник  4 
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фактори, специфични за конкретния субект 26 
фактори, специфични за конкретния субект 26 
финансови инструменти 102 

финансови инструменти 100-101 

Финансови инструменти (МСО 500) 99-107 
изходни данни за оценката 103-104 
контролна среда 106-107 

кредитен риск 104-106 

ликвидност и пазарна активност 106 
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подходи и методи за оценка 101-103 

специални съображения 103-107 

финансово отчитане 23, 98, 105, 
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цел на оценката 4, 10 

имот за разработване 88-89 

машини и съоръжения 76, 77 

нематериални активи 58-59 
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