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Дамодаран – пристап кон ризик 

Вредност



Вовед



Цел на процената

Цел на процената е утврдување на вредност.

За целите на процена на вредноста, „стандард за вредност“ е фер вредноста

дефинирана со Меѓународните стандарди за процена:

„претпоставена вредност по која средствата или обврските би биле предмет

на трансфер помеѓу запознати, информирани и заинтересирани страни, која

што вредност би ги рефлектирала интересите на овие заинтересирани

страни“

Купувач ПродавачВредност



Пристапи на процена

Пристапи на процена

Приходен пристап Пазарен пристап Трошковен пристап

Дисконтирани 
парични текови; 

капитализација на 
заработки

Споредливи 
трансакции; 

мултипликатори од исти 
или слични компании

Нето вредност на 
средствата



Пристапи на процена - карактеристики

Вредност

• Вредност на бизнисот зависно од способноста за генерирање идни 
економски користи

• Дисконтирањето вклучува примена на дисконтни стапки кои го 
претставуваат бараниот поврат и инхерентниот ризик на бизнисот кој е 
предмет на процена

• Пристап кој дава најверодостојна вредност

Приходен 
пристап

• Вредност на бизнисот со споредби на историски податоци од 
трансакции на продажби на исти или слични бизниси

• Се базира на ценовни мултиплликатори кои го одразуваат соодносот 
помеѓу остварувањата (пример: приходи или профит) и 
потенцијалната продажна цена

• Најприменет пристап

Пазарен 
пристап

• Процена на вредноста на бизнисот на основа на утврдување на 
вредноста на средствата

• Пазарна вредност на средства – пазарна вредност на обврските = 
вредност на капиталот

• Најмалку применет пристап

Трошковен 
пристап



Пристапи на процена

Вредност

Применет пристап
% на примена од страна на експертите

2001/2004 1995/1996

Дисконтирани парични текови (DCF) 81% 58%

Мултипликатори 71% 61%

Трошковен модел 37% 63%

Компаративни трансакции 37% 27%

Извор: Студија на CroweHorwath на база од 100 направени процени на вредноста на капиталот 
на компании во Европа



Предизвици при процена



Бермудски триаголник при процена

Вредност

Несигурност и непознато

ПРОЦЕНА



Вистина или Мит

Вредност

 Мит: Процената е објективна истрага за „вистинската„ вредност

- Вистина: Сите процени се пристрасни. Прашањето е само до кој степен и 

во која насока

- Вистина: Насоката и степенот на пристрасност е речиси директно 

пропорционално со тоа кој го плаќа проценувачот и колку е платен 

проценувачот

 Мит: Добра процена обезбедува прецизна проценета вредност

- Вистина: Не постојат прецизни процени

- Вистина: Исплатливоста на една процена е најголема тогаш кога 

процената е најмалку прецизна

 Мит: Колку моделот повеќе квантитативен, толку е подобра процената

- Вистина: Разбирањето на еден модел на процена е инверзно 

пропорционално со бројот на импути кои моделот ги бара

- Вистина: Едноставни модели на процена се многу подобри од сложени 

модели на процена



Несигурност во процената

Вредност

Која е додадената вредност од 
дополнителните инвестиции 

(средства кои што 
придонесуваат и го одржуваат 

растот)?

Кога фирмата достигнува 
„зрелост“ и кои се 

потенцијалните препреки?

Кои се паричните текови од 
постоечките средства?

Колку се ризични паричните 
текови од постоечките средства 

и од дополнителните 
инвестиции?

Процена



Несигурност во процената



Комплексност во процената

Покомплексна 
ПРОЦЕНА

Повеќе податоци

- Секторски податоци

- Историски податоци

- Макроекономски податоци

Комплексни модели

- Пристап до алатки

- Посовремена технологија/опрема

- Тимови за анализа

Законски предизвикана комплексност

- Загриженост од судски процеси

- Одговорност

Комплекснот предизвикана од 
проценувачот

- Притисок

- Магла од бројки

- Аура од знаење

Комплексни компании

- Повеќе бизниси

- Повеќе држави

- Повеќе извори на финансирање

- Различни даночни структури



Приходна метода



Приходен пристап на процена

Вредност

Приходниот пристап се базира на принципот дека вредноста на имотот е

дефинирана на основ на повратот кој тој имот го остварува, или како што е

познато “сегашна вредност на идни бенефити„. Идните бенефити од имот

кој создава приход, претставуваат нето паричните текови кои се

проценуваат со предвидување на приходите и трошоците. Овие бенефити

можат да се конвертираат во индикативна пазарна вредност, преку процес

на капитализација или дисконтирање на идни парични текови.

Процена Парични 
текови



Парични средства

Вредност

ПАРИ

Готовина во 
каса

Парични с-ва 
на жиро 
сметка

Недепонирани 
чекови

Депозити по 
видување



Парични средства

Вредност

ПАРИЧНИ 
ЕКВИВАЛЕНТИ

ХВ со 
специфичен 

датум на 
откуп

Орочени 
краткорочни 

депозити

Високо 
ликвидни 
хартии од 
вредност



Парични текови

Вредност

Паричните текови од оперативните активности примарно произлегуваат од главните

активности кои му носат приходи на ентитетот. Според тоа, истите генерално произлегуваат

од трансакции и други настани кои се вклучени во генерирањето на добивката или загубата.

Примери за парични текови од оперативни активности се:

• Парични примања од продажба на производи и давање на услуги.

• Парични примања од тантиеми, надоместоци, провизии и други приходи.

• Парични исплати на добавувачите на стоки и услуги.

• Парични исплати на и во име на вработените.

• Парични примања и парични исплати на осигурителен ентитет за премии и наплатени

штети, ануитети и други користи кои произлегуваат од полисите.

• Парични исплати или рефундирање на данок на добивка, доколку тие можат посебно да

бидат идентификувани како финансиски или вложувачки активности.

• Парични примања и исплати според договори кои се чуваат за целите на склучување на

зделка или за тргување.



Парични текови

Вредност

Паричните текови кои произлегуваат од вложувачките активности се значајни бидејќи паричните текови го

претставуваат степенот на направените издатоци со цел стекнување на ресурси за генерирање идна добивка

и парични текови. Примери на парични текови кои произлегуваат од вложувачки активности се:

• Парични исплати за да се стекнат недвижности, постојки и опрема, нематеријални средства и други

долгорочни средства. Овие плаќања ги вклучуваат плаќањата кои се однесуваат на трошоците за развој

кои се капитализираат и изградбата во сопствена режија на недвижности, постојки и опрема.

• Парични наплати од продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални с-ва и други

долгорочни с-ва.

• Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички инструменти на други ентитети и учество

во заеднички вложувања.

• Парични наплати од продажби на сопственички или должнички инструменти на други ентитети и учество

во заеднички вложувања.

• Парични аванси и заеми дадени на други странки и парични наплати од отплата на аванси и заеми дадени

на други странки.

• Парични исплати за фјучерс договори, термински договори, договори за опции и своп договори, освен за

оние договори кои се чуваат за целите на склучување на зделка или за тргување, или кога плаќањата се

класифицирани како финансиски активности.

• Парични наплати од фјучерс договори, термински договори, договори за опции и своп договори, освен за

оние договори кои се чуваат за целите на склучување на зделка или за тргување, или кога примените

наплати се класифицирани како финансиски активности.



Парични текови

Вредност

Паричните текови кои произлегуваат од финансиски активности се значајни поради тоа што е корисно во

предвидувањето на потребите за идни парични текови од страна на оние кои обезбедуваат капитал на

ентитетот. Примери за парични текови кои произлегуваат од финансиски активности се:

• Парични приливи од издавање на акции и други сопственички хартии од вредност.

• Парични исплати на сопствениците за стекнување или за откупување на акциите на ентитетот.

• Парични наплати од издавање на необезбедени обврзници, заеми, обврзници, хипотеки и други

краткорочни или долгорочни позајмувања.

• Парични отплати на позајмени износи.

• Парични исплати од страна на наемателот за намалување на неподмирените обврски кои се однесуваат

на финансиски наем.



Непарични текови

Вредност

• Амортизација на средства

• Исправка на вредност и отпис на побарувања

• Капитални добивки/загуби од повторно вреднување на ХВ низ 

билансот на успех

• Позитивни и негативни курсни разлики

• Отпис и вредносно усогласување на залихи

• Отпис на обврски

• Оштетување и обезвреднување на средства

• Кусоци и вишоци за залиха

• Капитална загуба од продажба на основни средства

• Дополнително одобрени рабати и попусти од добавувачи

• Дополнително дадени одобренија, рабати и попусти кон 

купувачи

• Резервирања за идни издатоци 



Кога се користи приходната метода

Вредност

Приходната метода треба да се користи при следните околности:

 Можноста средството да генерира приходи е главен фактор кој

влијае на вредноста од перспектива на учесниците на пазарот

 Достапни се проекции за износот и временскиот период на

идните приходи на кои може да дадат валидна слика за

вредноста

• Обично релевантна кога се очекува субјектот да генерира позитивни

парични текови

• Релевантна кога станува збор за компанија од услужна дејност

• Во брзорастечки компании дисконтирање на паричните текови е

соодветна техника. Кога компанијата се очекува да има стабилна стапка

на раст во иднина, методот на капитализација е попогодна.



Во кои ситуации приходната метод е неприменлива

Вредност

При условите наведени подолу, проценителот треба да ги земе во обзир и 
другите методи на процена за поткрепа на приходниот метод:
• Можноста за генерирање приходи е само еден од факторите кој влијае

на вредноста
• Постои значајна неизвесност во износот и временскиот период на

идните парични текови повразни со средството
• Недостаток и недостапност на информации за субјектот на процена (пр.

малцински сопственик има пристап до историските финансиски
извештаи, но не и до буџети/процени и предвидувања)

• Средството сеуште не почнало да генерира приход, но проектирано е
дека ќе генерира

Инвеститорите кои сакаат да проценат помлади компании не би ја избрале
приходната метода на процена поради недостаток на информации на кои ќе се
базираат претпоставките.



Предности на приходната метода

Вредност

• Фокусирање на вредноста на субјектот кој се оценува, не на други
фирми или средства

• Процена од перспектива на инвеститор
• Фокусирање на основната причина за инвестирање во бизнис

(генерирање приходи со прифатливо ниво на ризик)
• Флексибилно во анализи на компании во многу различни фази и

природи
• Стимулира пазарна цена дури и ако не постои активен пазар



Недостатоци на приходната метода

Вредност

• Се базира на хипотетички проекции
• Проценките се вршат врз основа на процени на приходите и ризиците

во иднина кои не можат со сигурност да се знае дека ќе бидат точни
• Употребува дисконтна стапка со многу променливи во детерминирање

на вредноста
• Лошите претпоставки ќе доведат до лоши процени и крајни резултати



DCF (discounted cash flows) vs CCF (direct capitalization)

Вредност

Директната капитализација е погодна за фирми кои очекуваат да имаат
стабилна состојба на нето оперативни приходи (NOI), а методот на
дисконтирање за оние кои се очекува дека ќе имаат флуктуирачки нето
оперативни приходи (NOI). Главната придобивка од DCF анализата е тоа
што при собирањето податоците потребни за проценка на NOI за периодот
на анализа, се создава добра слика за идните изгледи на субјектот.
Меѓутоа, често, примарната употреба на DCF анализата е за потврда за
пазарната вредност добиена преку проценка со директна капитализација.



Метод на директна капитализација

Вредност

Cap.Rate = (r-g)/(1+g)
r = Rf rate + β*CRP

r – дисконтна стапка
g – стапка на раст
Rf – безризична стапка
β – просечна бета во индустрија
CRP – Ризична премија на земјата
Cap.Rate – Стапка на капитализација

ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ = годишен приход / Cap.Rate



Метод на дисконтирани парични текови

Вредност

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝑉
× 𝑅𝑒 +

𝐷

𝑉
× 𝑅𝑑 × (1 − 𝑇𝑐)

𝑅𝑒-цена на капитал
𝑅𝑑-цена на долг
E-пазарна вредност на капитал на претпријатие
D-пазарна вредност на долг на претпријатие
V=(E+D) -пазарна вредност на претпријатие
𝑇𝑐-соодветна даночна стапка



Метод на дисконтирани парични текови

Вредност

𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 × 𝐸𝑅𝑃 + 𝐶𝑅𝑃 + 𝑆𝑅𝑃 + 𝑅𝑐

𝑅𝑓-стапка на принос на безризични вложувања

𝛽 -бета коефициент,метка до кој степен на поврат на акции на 
претпријатие варира со поврат на пазар како целина (сензитивност на 
цена на акции на пазарни ризици)
ERP -премија за ризик на пазарот на капитал ( поврат кој се очекува да го 
добијат инвеститори за екстра ризици на вложувањата)(Enterprise Risk 
Premium)
CRP-премија за ризик на државата (Country Risk Premium)
𝑆𝑅𝑃-премија за ризик според големина на претпријатие (Size Risk 
Premium)
𝑅𝑐-специфичен ризик на компанијата



Работен капитал и промена на работен капитал

Вредност

Тековни 
средства

Тековни 
обврски

Работен 
капитал

Тековни средства

• Залихи

• Побарувања од купувачи

• Останати тековни средства и АВР

• Оперативни готови средства

Тековни обврски

• Обврски кон добавувачи

• Останати тековни обврски и ПВР

• Краткорочни кредити и краткорочен 
дел од долгорочни кредити



Долг

Вредност

Каматоносни 
обврски

• Долгорочни кредити

• Краткорочни кредити

СВ на 
обрзувачки 
договори

• Оперативен лизинг

• Финансиски лизинг

ДОЛГ

?



Раст

Вредност
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Компанијата има раст – но не 
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Компанијата нема раст – но расте 

вредноста на компанијата



Раст

Вредност

Реално платениот 
данок 

•Штедиме на данок поради тековните камати по кредити, во 
ситуација кога даночниот бенефит го користиме во 
пресметката на WACC

•Порамнување на салда со побарувања од државата

Ефективна 
даночна стапка

•Реинвестирана добивка 

•Даночно непризнати расходи

Законски 
пропишана 

даночна стапка

Компромисно 

решение: 

Бидејќи релно 

претставува 

заштеда на парични 

средства не е 

погрешно доколку во 

првата година (или 

следните неколку) 

се проектира 

ефективна даночна 

стапка, меѓутоа 

треба да се стреми 

кон законски 

пропишаната во 

перпетум.

НЕ

ДА
НЕ/ДА



Безризична стапка

Вредност

Кај меѓународните пазари имаме два проблеми:

- Државите не секогаш се сметаат за безризични (“AAA” според S&P или 

“Ааа” според Moody)

- Некои безризични држави може да немаат долгорочни обврзници

Избор на безризична стапка:

- Процена во USD - Државна обврзница на САД

- Процена во CHF - Државна обврзница на Швајцарија

- Процена во ЕУР - Доколку има повеќе држави, тогаш обврзница со 

најниска стапка

Доколку процената сакаме да ја направиме во локална валута (пример 

МКД)

- Инфлационо-индексирана државна обврзница (доколку постои), или

- Стапка еднаква (приближно) на долгорочниот раст на економијата во која 

што се прави процената



Терминална вредност

Вредност

Дисконтиран
и парични 
текови за 

периодот на 
оперативна 
активност

Проценет
паричен 

прилив од 
продажба на 
средствата

Вредност на 
идни 

парични 
текови

Дисконтиран
и парични 
текови за 

периодот на 
оперативна 
активност

Терминална 
вредност -
перпетум

Вредност на 
идни 

парични 
текови



Што ни покажува повисока или пониска вредност на 

акција по DCF во споредба со компаративната метода

Вредност

Пазарна 
вредност на 

акција

Вредност на 
акција по 

DCF

Пазарна 
вредност на 

акција

Вредност на 
акција по 

DCF



Дали компанија може да има негативен раст

Единствена дилема доколку една

компанија има стабилен раст е дали

тој раст е во висина на, над или под

растот на економијата (номинален

раст и реален раст).

Стапката на раст може да е 0%, а

може да биде и негативна. Имајќи го

во предвид животниот циклус на една

компанија знаеме дека низ фазите

расте, постигнува зрелост и дека е

многу реално да продолжи со

негативна стапка на раст (освен ако

не функционира во бизнис каде што

со континуирани инвестиции го

одржува растот).

Вредност во перпетум = 
594.118 ден.

Вредност 
во 

перпетум

• WACC = 18%

• Стапка на раст 1%

Вредност во перпетум = 
521.053 ден.

Вредност 
во 

перпетум

• WACC = 18%

Стапка на раст -1%



Пазарна вредност на капитал и пазарна вредност на 

долг

Пазарна вредност на капиталот

Мултиплицирање на заработките или на
книговодствената вредност на капиталот,
базирано на соодносот кој постои кај
котирачките компании од индустријата.

Пример: Добивкат кај котирачко друштво е
100.000 денари. Пазарна капитализација на на
ХВ на тоа друштво е 1.000.000 денари. Ако ги
ставиме во сооднос добиваме дека Друштвото
пазарно вреди 10 пати повеќе од неговата
добивка. Ова во ситуација ако проценуваме
Друштво кое прави добивка од 15.000 денари,
ќе даде ситуација да истото компарирано со
останатите во индустријата има пазарна
вредност на капиталот од 150.000 денари.
(Истата математика е и ако се користи
книговодствена вредност на капиталот, т.е.
КВК/ПВК = 10. Книговодствена вредност на
капиталот на компанијата која ја проценуваме
е 15.000 денари. Следствено, пазарната
вредност на капиталот треба да биде 150.000
денари)

Пазарна вредност на долгот

Долгот да се третира како купонска

обврзница, при што книговодствената

вредност на долгот ја претставува

моменталната вредност на

обврзницата, а периодот на враќање

на кредитот да го претставува

периодот на враќање на

обврзницата. Користејќи го трошокот

пред оданочување на долгот како

каматна стапка, може да ја

пресметаме вредноста на

обврзницата (долгот).



Што да се додаде на вредноста на компанијата за да се 

добие вредност на капиталот

Вредност на 
компанијата

Парични 
средства; 

неоперативни 
средства

Вредност на 
капиталот на 
компанијата

Неоперативни средства (средства кои што не создаваат вредност на бизнисот 

(компанијата) која што се проценува:

- Хартии од вредност

- Малцинско учество во други компании (некогаш и мнозинско учество)

- Останати неоперативни средства (НПО, тековни средства и слично)



Што да се одземе на вредноста на компанијата за да се 

добие вредност на капиталот

Вредност на 
компанијата

Парични 
средства; 

неоперативни 
средства

Вредност 
на долг

Вредност на 
капиталот на 
компанијат

Каматоносни обврски:

1. Долгорочни кредити

2. Краткочни кредити и краткорочен дел од долгорочни кредити

3. Финансиски лизинг

4. Оперативен лизинг


