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Што е процена и цел на процената

Процената претставува процес на одредување на вредност на средствата.

Цел на процената е утврдување на проценета 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

Нето вредност на 
средствата (трошоци 

за замена)



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



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



Приходен пристап



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



Кога се користи приходната метода

Вредност

Приходната метода треба да се користи при следните околности:

 Можноста имотот 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

Забелешка:
• Релевантна кога се очекува имотот да генерира позитивни парични

текови



Во кои ситуации приходната метод е неприменлива

Вредност

При условите наведени подолу, проценувачот треба да ги земе во обзир и 
другите методи на процена покрај 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 имотот
• Недостаток и недостапност на информации за предметот на процена
• Имотот сеуште не почнал да генерира приход, но проектирано е дека

ќе генерира



Предности на приходната метода

Вредност

• Фокусирање на вредноста на имотот кој е предмет на процена, а не на
други имоти

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

(генерирање приходи со прифатливо ниво на ризик)
• Флексибилност во анализи на имотот кој е предмет на процена 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 предмети на процена 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
предметот на процена. 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, мерка 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



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 

имотот

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 по 

DCF во споредба со компаративната метода

Вредност

Пазарна 
вредност

Вредност 
по DCF

Пазарна 
вредност

Вредност 
по DCF



Пазарен пристап



Пазарен пристап на процена

Вредност

Пазарниот пристап треба да ни даде проценета вредност на имотот на

конкретен датум. Меѓутоа треба да се има во предвид дека пазарната цена,

односно цената по која што одреден имот се навистина се продал, не

секогаш ја претставува неговата пазарна вредност.

Примери:

- Доколку продавачот е под притисок, имотот може да се продаде по

пониска цена од пазарната вредност;

- Доколку купувачот е под притисок, имотот може да се продаде по

повисока цена од пазарната вредност;

- Доколку е во интерес на двете страни (и купувачот и продавачот), можеби

обелоденувањето на купопродажната цена нема да е реалната цена на

трансакцијата.

Цена Вредност



Пазарен пристап на процена

Вредност

Пазарниот пристап често се користи во вреднување на поединечни домови и

земјиште. Претставува проценување на вредност на имотот преку споредба

(компарација) на имот со исти или слични карактеристики кој бил продаден

во не толку минат временски период (колку е компаративната трансакција со

датум поблиску со датумот на процена, толку е порелевантен податокот за

цената на реализираната трансакција).

Овие слични имоти се нарекуваат компаративи, а со цел да се обезбеди

валидна споредба, секој имот треба:

- Да е ист или колку може повеќе сличен на имотот кој е предмет на

процена

- Да е продаден во близок временски период на отворен (компетитивен)

пазар

- Да е продаден под нормални пазарни услови



Пазарен пристап на процена

Вредност

Треба да има неколку компаративи

(барем три) во ваквиот пристап на

процена. При утврдувањето и

селекцијата на компаративите,

најзначајни фактори кои што треба

да се земат во предвид се:

- Големината на имотот

- Компаративните карактеристики

на имотот

- Локацијата на имотот

Секој од овие услови може да има

значајно влијание во утврдувањето

на проценетата вредност на имотот

предмет на процена.

Компаративен 
имот

Големина

Локација
Компаративни 
карактеристики



Пазарен пристап на процена

Вредност

Поради тоа што не можеме да најдема два потполно еднакви имоти,

прилагодувања на компаративните трансакции треба да се направат, за да

се земат во предвид различните карактеристики и останатите фактори кои

што можат да влијаат на вредноста:

- Годините и состојбата на имотот

- Датумот на реализираната трансакција и дали се случиле економски

промени од моментот на реализираната трансакција на компаративнот

имот до датумот на процена

- Условите на продажба (дали е продадено под притисок, дали е продажба

помеѓу поврзани лица...)

- Локацијата

- Физичките карактеристики на имотот (паркинг простор, околината на

имотот, видот и квалитетот на градбата, видот и бројот на собите,

внатрешното уредување на собите, гаражен простор, централна

климатизација и вентилација итн.



Пазарен пристап на процена

Вредност

Проценетата вредност по пазарен пристап на имотот ќе биде во рамките на

опсегот формиран од прилагодените цени на реализираните трансакции од

компаративните имоти.

Поради причината што одредени прилагодувања на реализираните пазарни

трансакции се секогаш посубјективни од другите, поголем пондер во

одредувањето на проценетата вредност вообичаено се дава на оние

компаративи кои што имаат најмал обем на прилагодувања.

Компаратив со 
повеќе 

прилагодувања

30%

Компаратив со 
помалку 

прилагодувања

70%

Проценета 
вредност 

100%



МСС и МСФИ



МСС 16 – Недвижности, постројки и опрема

Вредност

1) Мерење при признавање: трошоци за расклопување, преместување и

обновување на средство

Набавната вредност на ставка од недвижности постројки и опрема ги

вклучува трошоците за нејзино расклопување, преместување и обновување,

обврската за која ги прави ентитетот како последица на инсталирање на

ставката. Нејзината набавана вредност ги вклучува и трошоците за нејзино

расклопување, преместување и обновување, обврската за која ги прави

ентитетот како последица на користење на ставката во текот на одреден

период за други цели освен за производство на залихи во текот на тој

период.

Вредност Трошковен 
пристап



МСС 16 – Недвижности, постројки и опрема

Вредност

2) Мерење при признавање: трансакции за размена на средства

Од ентитетот се бара да ја мери ставката од недвижности, постројки и

опрема стекната во размена за немонетарно средство или средства, или

комбинација на монетарни и немонетарни средства, по објективна вредност

освен ако на трансакцијата на размена и недостасува комерцијална

суштина.

Вредност Пазарен 
пристап



МСС 16 – Недвижности, постројки и опрема

Вредност

3) Мерење при признавање: модел на ревалоризација

Доколку објективната вредност може да биде веродостојно измерена,

ентитетот може да ги евидентира сите ставки од недвижности, постројки и

опрема од класата по ревалоризиран износ, кој е објективната вредност на

ставките на датумот на ревалоризација минус секоја последователна

акумулирана депрецијација и акумулирани загуби од обезвреднување.

Вредност ?



МСС 16 – Недвижности, постројки и опрема

Вредност

Модел на ревалоризација

Објективната вредност на земјиштето и зградите вообичаено е нивната

пазарна вредност утврдена со проценка што нормално се врши од страна

на професионално квалификувани проценители. Објективната вредност на

ставки од недвижности, постројки и опрема вообичаено е нивната пазарна

вредност утврдена со проценка.

Ако не постои доказ за пазарната вредност поради специфичната природа

на ставката од недвижности, постројки и опрема и поради тоа што ставката

ретко се продава, освен како дел од континуирано работење, ентитетот

може ќе треба да ја процени објективната вредност користејќи приходен

пристап или пристап заснован на замена врз основа на депрецирана

набавна вредност.



МСС 40 – Вложувања во недвижности

Вредност

Мерење при признавање

Вложувањата во недвижности првично треба да се мерат според нивната

набавна вредност. Трансакциските трошоци треба да бидат вклучени во

првичното мерење.



МСС 40 – Вложувања во недвижности

Вредност

Стандардот им дозволува на ентитетите да изберат било кој од следниве

модели:

• Моделот на објективна вредност, според кој вложувањето во недвижност

се мери, по првичното мерење, според објективна вредност со

признавање на промените во објективна вредност во добивката или

загубата.

• Моделот на набавна вредност. Моделот на набавна вредност е

специфициран во МСС 16 и бара вложувањето во недвижност да се мери

по првичното мерење според амортизирана набавна вредност (намалена

за сите акумулирани загуби поради обезвреднување). Ентитетот кој ќе го

избере моделот на набавна вредност ја обелоденува објективната

вредност на неговите вложувања во недвижности.



МСС 40 – Вложувања во недвижности

Вредност

Постои претпоставка за која што може да се побие, дека ентитетот ќе може

веродостојно да ја утврдува објективната вредност на вложувањата во

недвижности на континуирана основа. Меѓутоа, во исклучителни случаи,

кога ентитетот за првпат стекнува вложувања во недвижности (или кога

постојните недвижности за прв пат стануваат вложувања во недвижности по

промената на нивната употреба) постои јасен доказ дека ентитетот не ќе

може да ја утврдува веродостојно објективната вредност на вложувањата во

недвижности на континуирана основа. Ова се случува кога, и само кога,

споредливите пазарни трансакции се ретки, а нема на располагање

алтернативни проценки за објективната вредност (на пример, засновани на

проекции за дисконтирани парични текови). Доколку ентитетот утврди дека

објективната вредност на вложувањето во недвижности кое е во изградба не

може веродостојно да се утврди, но очекува објективната вредност на

недвижноста да може да се утврди веродостојно кога изградбата ќе биде

завршена, тој треба да го мери тоа вложување во недвижност во изградба

според набавна вредност се додека неговата објективна вредност стане

веродостојно утврдлива или додека не се заврши изградбата (било кое од

двете кое ќе се случи порано



ПРИМЕР ОД ПРАКСА –

Извештај за процена по 

пазарен и приходен пристап



Содржина на извештајот

Вредност

Извештај за Процена (А)

Содржина

1. Вовед и обем на работа

1.1. Вовед (Б)

1.2. Обем на работа и предмет на процена (Б)

1.3. Цел на процената (В)

1.4. Изјава за усогласеност

1.5. Извори на информации

1.6. Основни претпоставки и ограничувања

1.7. Доверливост

1.8. Пристапи на процена и осноова на вредност

1.9. Дата на процената

1.10. Извештајна валута

2. Заклучок од процената (Ѓ)

3. Основни информации за проценувачот

4. Основни информации за процената

4.1. Основни информации за сопственикот на имотот

4.2. Основни информации за имотот предмет на процена

5. Пристапи во процената

5.1. Пристап на директна пазарна споредба (Г)

5.2. Приходен пристап (Д)



(А) Извештај за процена

Вредност

• Наслов – Извештај за процена на имот

• Воведен дел (договорот за процена, договорни страни, предмет на

процена, датум на процена...)

• Цел на процената

• Дефинирање на вредност

• Пристапи на процена

• Извор на информации

• Обем на работа

• Изјава за независност

• Проценета вредност

• Повикување на стандардите за процена

• Ограничување на одговорност (процената не е мислење за „објективност„

или инвестициски совет, процената не претставува износ по кој одредена

трансакција навистина ќе се реализира, процената не смее да се користи

за други цели освен наведената без знаење и дозвола од проценувачот)

• Доверливост на извештајот (доколку е апликативно)



(Б) Вовед и обем на работа

Вредност

ВОВЕД

• Опис на околината

• Опис на индустријата

• Опис на бизнисот

• Макро/микро економски податоци итн.

ОБЕМ НА РАБОТА И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕНА

• Предмет на процена (што се проценува, локација на имотот...)

• Обем на ангажманот (краток опис што се работи, кои пристапи, според

кои прописи/стандарди се спроведува ангажманот, дали има посебни

насоки од страна на нарачателот и сл.)

• Што се зема во предвид при процена на имотот



(В) Цел на процена

Вредност

Краток опис што е целта на процената и барањата на нарачателот:

Специфика од нарачателот – дефинирање на „фер“ вредност:

- МСС 40 – Вложување во недвижност се мери по фер вредност која што

претставува вредност по која што имотот може да се размени помеѓу

информирани, заинтересирани зтрани по пазарнарни услови (arm’s length

transaction); и

- МСФИ 13 – Цената која што ќе се оствари за продажба на средства или

подмирување на обврска во нормална трансакција помеѓу учесници на

пазарот на денот на мерењето



(Г) Пристап во процената – пазарен пристап

Вредност

Дефиниција на пазарен пристап и опис што претставува пазарен пристап

„Овој метод се користи само за имоти кои што имаат објавени цени за

трансакции направени на отворен пазар за исти или слични објекти. Во

компаративниот пазарен пристап, продажбите на компаративни имоти се

спроредуваат со предметот на процена на основ на монетарна вреднот по

метар квадратен со прилагодивање за разликите во компаративните

фактори (услови) како што се фреквенција на продажби, локацијата,

големината, типот, староста, кондицијата и потенцијалните инвестиции во

истиот и проектираната употреба на имотот.

Во недостаток на расположливи и релевантни информации за реализирани

трансакции ние користевме информации за цени кои што моментално се

нудат на пазарот.“



(Г) Пристап во процената – пазарен пристап

Вредност

Business 

premises
Net Area m²

Total Sale Price 

(EUR)

Price EUR / 

m²
Source of information Location

Object 1 500 450.000 900 Object owner - individual Municipality Aerodrom, Skopje

Object 2 17 22.000 1.294 Object owner - individual Municipality Aerodrom, Skopje

Object 3 130 104.000 800 Object owner - individual Municipality Aerodrom, Skopje

Object 4 79 67.000 848 Real estate agency - Milenium Municipality Aerodrom, Skopje

Object 5 28 39.000 1.393 Object owner - individual Municipality Aerodrom, Skopje

Object 6 25 23.000 920 Object owner - individual Municipality Aerodrom, Skopje

Object 7 23 21.000 913 Object owner - individual Municipality Aerodrom, Skopje

Object 8 167 110.000 659 Object owner - individual Municipality Aerodrom, Skopje

Object 9 79 51.350 650 Real estate agency - Milenium Municipality Aerodrom, Skopje

Object 10 268 268.000 1.000 Real estate agency - Milenium Municipality Aerodrom, Skopje

Object 11 126 144.900 1.150 Real estate agency - Kastel Municipality Aerodrom, Skopje

Object 12 70 59.000 843 Real estate agency - Imoti 24/7 Municipality Aerodrom, Skopje

Object 13 130 140.800 1.083 Real estate agency - Imoti 24/7 Municipality Aerodrom, Skopje

Object 14 73 83.000 1.137 Real estate agency - Novel Municipality Aerodrom, Skopje

Object 15 130 150.000 1.154 Real estate agency - Novel Municipality Aerodrom, Skopje



(Г) Пристап во процената – пазарен пристап

Вредност

Бидејќи горенаведение информации се однесуваат на имот кој е предмет на

понуда, на основ на расположливите информации ние применуваме 10%

пазарен дисконт за да можеме да ја одредиме проценетата вредност на

имотот. Имајќи ги во предвид локацијата, состојбата и големината на имотот,

како и сеопфатните пазарни услови во РМ, ние сме на мислење дека

продажната цена на имотот на имотот би се движела во рамките од 800 ЕУР

до 900 ЕУР по метар квадратен. Поради тоа, за целите на оваа процена ние

дефинираме цена по метар квадратен во износ од 850 ЕУР. Користејќи го

овој пристап вредноста на имотот изнесува 631 * 850 = 536.350 ЕУР.



(Д) Пристап во процената – приходен пристап

Вредност

Овој пристап ги зема во предвид приходите и трошоците поврзани со имотот

предмет на процена и претпоставува вредност преку процес на

капитализација. Капитализацијата го поврзува приходот (најчесто нето

приход) и дефинираниот вид на вредност преку конверзија на износот на

приходот во проценета вредност. Ние го аплициравме (применивме)

концептот на директна капиализација. Директна капитализација вклучува

стабилизирање на нето оперативниот приход (со нормализирано издавање

и оперативни показатели) и примена на сеопфатна стапка на капитализација

(overall capitalization rate – OCR). OCR претставува сооднос помеѓу

продажната цена на имотот и нето-оперативниот приход пред оданочување

(NOI).

Соодносот математички е претставен на следниов начин:

OCR = NOI / Property value

Оваа равенка може да ја искористиме за конверзија на проектираниот NOI

во проценета вредност како што следи:

Вредност на имот = NOI / OCR



(Д) Пристап во процената – приходен пристап

Вредност

СТАПКА НА КАПИТАЛИЗАЦИЈА:

Има три начини на кои што стапката на капитализација може да се

дефинира:

- Една е користење на просечна стапка на капитализација според

продажбите на слични имоти во близок период. Ова претпоставува

мултипликација на приходите од закуп со реализираните цени при

продажба;

- Втор начин е користење на проценети стапки на капитализација кои се

користат од други инвеститори во недвижен имот;

- Третиот начин е утврдување на стапка на капитализација со користење

на модел на дисконтирани парични текови. За да се утврди поврзаноста

(линкот) со моделот на неограничен раст, ние претпоставуваме дека

нето-оперативниот приход претставува слободен паричен тек

(претпоставувајќи дека трошоците за одржување се еднакви на реалната

депрецијација на имотот). Тогаш стапката на капитализација може да се

дефинира како функција на дисконтната стапка и очекуваната стапка на

раст.



(Д) Пристап во процената – приходен пристап

Вредност

За целите на овој Извештај, во ситуација на недостаток на расположливи

информации и податоци за првите два начини на пресметка на стапка на

капитализација, ние го применуваме третиот начин – процена на стапката на

капитализација користејќи модел на дисконтирани парични текови.

Стапка на капитализација (CapRate) = (r-g)/(1+g)

r – дисконтна стапка (трошокот на капитал во ситуација кога го 

капитализираме оперативниот приход)

g – стапка на раст во перпетум

r = Rf + β*CRP

Rf = 3,5%
β = 1,22
CRP = 5,56%

g = 2,5%



(Д) Пристап во процената – приходен пристап

Вредност

Користејќи ги податоците во формулата наведена погоре може да

пресметаме:

r = 3,5%+1,22*5,56% = 10,26%

Capitalization Rate = (0,1026-0,025)/(1+0,025) = 7,57%



(Д) Пристап во процената – приходен пристап

Вредност

Во однос на нето-оперативниот приход (NOI) користиме компарабилни

податоци од информации за имоти издадени под наем.

Business 

premices

Net 

Area

Total Rent 

Price

Price EUR / 

m²
Source of information Location

Object 1 216 1.100 5
Actual rent payment by owner of 

property

The same building where the property (subject of this 

valuation) is located

Object 2 170 1.000 6 www.pazar3.mk Municipality Aerodrom - Behind Capitol Mall

За целите на процената претпоставуваме дека цената за наем на овој

простор би изнесувала помеѓу 5 ЕУР и 6 ЕУР по еден квадратен метар. За

целите на калкулацијата го земаме износот од 5,5 ЕУР.

Годишен NOI = 631*12*5,5 EUR = 41.646 EUR

Ако овој приход го примениме во формулата и ја аплицираме стапката на 

капитализација ќе добиеме:

Вредност на имот = 41.646 / 0,0757 = 550.024 EUR



(Ѓ) ЗАКЛУЧОК на проценета вредност

Valuation Approach

Estimated 

Value Ponder Fair Value

Direct Market Comparison 536.350 50% 268.175

Income Approach 550.024 50% 275.012

100% 543.187


