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Дисертационният труд е разработен в обем от 239 стандартни печатни
страници, от които  204 страници с основен текст и  35 страници приложения.
Работата се състои от заглавна страница, съдържание, увод, три глави,
включващи 8 параграфа, заключение, използвана литература, приложения - 22
броя, таблици - 19 броя, фигури – 15 броя. Главите са обособени и подредени в
логическа последователност по дедуктивния метод. Списъкът на използваните
литературни източници се състои от 136 заглавия на български, руски и
английски език, вкл. нормативни документи и интернет-сайтове.

Дисертационният труд е обсъден в катедра «Икономика», факултет
«Международна икономика и администрация» на ВСУ «Черноризец Храбър».

Авторът на дисертационния труд е докторант, свободна форма на
обучение, в катедра «Икономика», факултет «Международна икономика и
администрация» на ВСУ «Черноризец Храбър».

Защитата на дисертационния труд пред научно жури ще се състои на 26

март 2020 г. в 13.00 ч. в заседателната зала на ректората на ВСУ «Черноризец

Храбър» на заседание на научното жури. Материалите по защитата са на

разположение на всички заинтересовани от дисертацията лица в канцеларията на

катедра «Икономика».
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Актуалност на проблематиката
Инвестиционните имоти възникват като обект на счетоводството в

резултат от промяната в перспективите на предприятията за инвестиции.

Конкурентният пазар изисква от тях непрекъснато да следят за своите

инвестиции и да се информират за такива в бъдеще. Пазарът на недвижими

имоти, неговото развитие и свързаните с него отрасли като строителство,

туризъм и търговия създаде повече възможности за инвестиции в имиджови

имоти, бизнес имоти, индустриални имоти, туристически имоти и други

подобни.

Инвестиционните имоти са недвижима собственост – земя и/или сгради,

закупени с намерението да се получи възвръщаемост на вложените средства или

чрез генериране на доходи от наем, бъдеща препродажба на имота, или и двете.

Имотът може да се държи от индивидуален инвеститор, група инвеститори или

предприятие. Икономическото разбиране е, че инвестиционните имоти са

източник на надежден и постоянно увеличаващ се доход. По един или друг

начин, с днешното развитие на икономиката, търсенето на инвестиционни имоти

е постоянно, дори ще бъде такова и през следващите години. Потенциалният

инвеститор, преди да вземе инвестиционно решение за определен вид

инвестиционен имот, би искал да има информация за предишното му

представяне и свързаните с него характеристики на възвръщаемост на риска. По

подобен начин инвеститор, който е направил инвестиция, би искал да знае как е

реализирана инвестицията в сравнение с други подобни активи и с различни

видове възможности за инвестиране. В тази връзка е необходима пълна и

детайлна информация в годишните финансови отчети (ГФО) за инвестиционните

имоти на дружествата за изготвяне на сравнителен анализ на инвестиционните

възможности. Това определя инвестиционните имоти, тяхното признаване,

отчитане, оценяване и оповестяване на информацията във финансовите отчети

като едни от основните теоретични  и практико-приложни проблеми пред

счетоводството на предприятията, въобще, и в частност на акционерните

дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ)1.

1 АДСИЦ са компании, които притежават или финансират инвестиционни имоти, генериращи
доходи в различни сектори на икономиката. Тези компании за инвестиционни имоти трябва да
отговарят на редица изисквания, за да се класифицират като АДСИЦ. АДСИЦ са листвани на
основните фондови борси и предлагат редица ползи за инвеститорите.
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Актуалността и необходимостта за разработката на проблема обусловиха

и избора на темата на дисертационния труд, неговата цел и неговите задачи.

Актуалността на настоящата тематика се определя и от важността на

инвестиционните имоти и измененията в тях за дружествата със специална

инвестиционна цел (ДСИЦ) и финансово – инвестиционната им и управленска

дейности. Чрез оптимизацията на инвестиционните имоти се постигат цели, като

ефективност и ефикасност на бизнеса, за който те са образувани. Ефикасността е

предизвикана от пълноценното и оптимално използване на инвестиционните

имоти, а ефективността се проявява в цялостното им рационално управление,

последвано от самочувствието на конкурентоспособното предприятие на пазара.

Все по-важно е ежедневното им и прецизно управление.

2. Цел и задачи на дисертационния труд
Основната цел на дисертационния труд е да изследва същността, мястото

и значението на инвестиционните имоти в АДСИЦ, а също и тяхното
признаване, отчитане, оценяване и оповестяване във финансовите отчети. Така
формулираната цел на изследването обуславя необходимостта от решаване на
следните задачи:

- да се разгледа правната рамка на предприятията със специална

инвестиционна цел, в които инвестиционните имоти са най-често срещания

актив, с най-голям номинален дял;

- да се разгледат основни теоретични въпроси и принципи, свързани с

инвестиционните имоти;

- да се разгледат въпросите свързани с признаването, отчитането,

първоначалното и последващо оценяване на инвестиционните имоти;

- да се разгледат въпросите, свързани с качеството на финансово –

счетоводната информация на отчетите на предприятията със специална

инвестиционна цел и оповестяването на информацията за инвестиционните

имоти;

- да се представи емпирично изследване за състоянието на

инвестиционните имоти.

3. Обект и предмет на изследването
Обект на изследване в дисертационния труд са инвестиционните имоти в

АДСИЦ през призмата на Международните счетоводни стандарти /
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Международни стандарти за финансово отчитане (МСС/МСФО)2, въобще, и в

частност МСС 40 Инвестиционни имоти.

Предмет на изследването е разглеждането на въпроси, свързани с

инвестиционните имоти, изразяващи се в тяхната същност, признаването и

първоначалното им оценяване, последващото им оценяване, особеностите на

отчитането им и представянето им във финансовите отчети на АДСИЦ.

Въз основа на теоретични изследвания и практически проучвания се

извеждат особеностите на инвестиционните имоти в АДСИЦ, включени в

обхвата на индекса BGREIT и всички АДСИЦ, листвани на Българска фондова

борса (БФБ), с изключение на тези в ликвидация, в несъстоятелност, без

публикувани актуални данни, за секюритизация на вземания и регистрираните

през последната година на изследването.

4. Изследователска теза и хипотези
Въз основа на теоретични изследвания и практически проучвания се

обосновават и извеждат особеностите в използването на инвестиционните имоти
в АДСИЦ. Формулирани са следните хипотези:

Хипотеза 1: Предполага се, че в ГФО на АДСИЦ в България

информацията за притежаваните от тях инвестиционни имоти е подробна и

детайлна, което би могло да послужи на потенциалните инвеститори за вземане

на решение и това е в съответствие с изискванията на приложимата нормативна

база.

Хипотеза 2: Предполага се, че дружествата в състава на индекса BGREIT

оповестяват по-детайлна счетоводна информация за притежаваните

инвестиционни имоти в сравнение с тези извън индекса.

Хипотеза 3: Предполага се, че значими фактори, влияещи върху

счетоводната политика на дружествата относно оповестяването на информацията

в ГФО относно вида, оценката, признаването, отписването са пазарната

капитализация, включването в BGREIT, вид пазар, общ обем на инвестиционни

имоти и общ обем на активите.

5. Методология на изследването
Теоретична основа на дисертационния труд са научни трудове, създаващи

концептуална основа на финансовите отчети и разработили неговите основни

2 МСС/МСФО, Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година, Регламент
(ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година, Регламент (ЕО) № 70/2009 на
Комисията от 23 януари 2009 година



7

елементи, МСС/МСФО, Директиви на Съвета на Европа и други нормативни

актове, свързани с регулиране на финансовите отчети като цяло, а също и

нормативни актове, свързани с регулиране на АДСИЦ.

Методологическата база на дисертационния труд са системен подход,

сравнителен анализ, аналогия, индукция, статистически методи за анализ с общо

предназначение и специфични методи.

Избраната структура на дисертационния труд позволява теоретически и

практически да се представят проблемите, стоящи пред инвестиционните имоти.

Главите са обособени и подредени в логическа последователност по дедуктивния

метод.

За емпирична база на дисертационния труд служат обобщените резултати

от практиката по изготвянето на финансовите отчети на предприятията, факти,

публикувани в специализираната литература, информация от специализирани

агенции, публикувани финансови отчети, библиотечен ресурс, интернет. Всички

практически проучвания са основани на изследването на публично-налични

материали.

6. Ограничения на изследването
Дисертационният труд е разработен при следните ограничения:
1. Използваните нормативна база, литературни източници, интернет

адреси са актуални и налични към септември 2019 г.

2. Отчитането на инвестиционните имоти във финансовите отчети на

предприятията и въпросите, свързани с тях, е базирано на постановките на

МСС/МСФО и е организирано само в АДСИЦ.

3. Изследването обхваща признаване и класифициране, първоначалното

и последващо оценяване на инвестиционните имоти, както и оповестяването на

информация за тях във финансовите отчети в АДСИЦ и не се занимава детайлно

с текущо счетоводство на изследвания предмет.

4. Основен кръг на предприятия, обекти на изследването, са всички

публично-търгувани предприятия, включени в обхвата на индекса BGREIT и

всички АДСИЦ, листвани на БФБ, с изключение на тези в ликвидация, в

несъстоятелност, без публикувани актуални данни, за секюритизация на

вземания и регистрираните през последната година на изследването.

5. Изследването обхваща финансовите отчети на анализираните

предприятия за периода 2016 г. – 2018 г., което позволява да се разкрият

ключови моменти по отношение на инвестиционните имоти.
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6. Изследването няма за цел да обхване всички аспекти на

инвестиционните имоти, анализират се най-разпространените практики.

7. Апробация
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред Научно жури

от катедра „Икономика” при ВСУ „Черноризец Храбър” – Варна.
Части от дисертационния труд са публикувани в специализирани научни

издания.

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

ГЛАВА ПЪРВА

ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С

ДРУЖЕСТВАТА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ И

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ

1. Преглед на правната рамка на дружествата със специална инвестиционна цел

в България. Чуждестранен опит.

2. Същност и видове инвестиционни имоти. Преглед на пазара на

инвестиционни имоти в България.

ГЛАВА ВТОРА

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

1. Специфични особености и изисквания за признаване на инвестиционните

имоти.

2. Методи за оценка и подходи за отчитане на инвестиционните имоти.

3. Определяне на справедливата стойност при първоначално и последващо

оценяване на инвестиционните имоти.

4. Прехвърляне и освобождаване на/от инвестиционни имоти. Оповестяване на

информацията във финансовите отчети.

ГЛАВА ТРЕТА

ФИНАСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ОТЧЕТИ

И ВРЪЗКАТА ИМ С ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРИЗНАВАНЕ, ОТЧИТАНЕ,

ОЦЕНЯВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ

1. Методи и инструментариум на изследването
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2. Представяне и анализ на резултатите от проведеното емпирично изследване

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ

III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Увод
В уводната част на дисертационния труд е обоснован изборът на темата в

контекста на нейната актуалност и практическа приложимост. Формулирани са
изследователският проблем и авторовите хипотези. Дефинирана е целта на
изследването и са посочени изследователските задачи, поставени за решаване.
Определени са обектът и предметът на дисертационното изследване. Посочени
са ограниченията по изследваната проблематика, използваният изследователски
инструментариум и публичното представяне на основните резултати от
дисертационното изследване.

Глава първа «Теоретико-методологически въпроси, свързани с
дружествата със специална инвестиционна цел и инвестиционните имоти» е
посветена на възникването на идеята и съвременните аспекти на развитие на
АДСИЦ. Анализирано е тяхното място на българския пазар. Направен е преглед,
анализ и подробна класификация на инвестиционните имоти като финансови
инструменти в инвестиционните портфейли на АДСИЦ. Главата е с теоретико-
методологичен характер.

В първи параграф «Преглед на правната рамка на дружествата със
специална инвестиционна цел в България. Чуждестранен опит.» се прави
преглед на правната рамка на АДСИЦ в България, идеята за тяхното възникване
и пътят на правното им регламентиране и регулиране. Разглежда се
чуждестранният опит на няколко държави. Кратката историческа ретроспекция
по отношение на възникването на АДСИЦ у нас е разгледана през фокуса на
разбирането, че чрез създаването на нов инструмент на капиталовия пазар ще се
насърчат дребните и средни инвеститори, като им се даде възможност за участие
в големи и доходоносни проекти. Обърнато е внимание на идеята за създаването
на закона за АДСИЦ, а именно на това, че се основава на предположението за
бурното развитие на пазара на недвижими имоти и нарастването на техните
цени, както и за повишаването на стандарта на живот и развитие на
потреблението в България. По принцип АДСИЦ дава общата уредба на
дружествата със специална инвестиционна цел, специфичните изисквания към
тяхното учредяване, управление, лицензиране и функциониране. Става ясно, че
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в българската практика е възприет подходът на САЩ като идея за тяхното
създаване. Тази идея е адаптирана към българските реалности, а не e буквално
пресъздадена в законодателството, поради което между двете дружества
съществуват различия.

Прави се подробен преглед на законодателството на САЩ,
Великобритания, Германия и Франция, хронологията на възникване на АДСИЦ в
тези страни и опитът им при създаването и функционирането на подобни правни
субекти в стопанската дейност на съответните държави. Изведено е
определението за АДСИЦ и обособяването на двата вида акционерни дружества
със специална инвестиционна цел – за секюритизация на вземания и за
секюритизация на недвижими имоти. Отговорено е на въпроса доколко
приемането на ЗДСИЦ има за цел да стимулира пазара на недвижими имоти и
инвестициите в България. Акцентирано е на идеята, че управлението на активите
на АДСИЦ се извършва с грижата на добър стопанин, като се предпочита
интересът на акционерите пред собствения и се поддържа оптимално
съотношение между надеждност и доходност. Също, преди придобиване на
недвижими имоти и вземания АДСИЦ възлагат оценяването им на оценители с
квалификация и опит в тази област, които отговарят на изискванията на закона.
Притежаваните от АДСИЦ инвестиционни имоти или вземания се оценяват
задължително в края на всяка финансова година или при настъпване на промяна
с повече от 5 % в индекса на цените на инвестиционните имоти или в индекса на
инфлация, определен от Национален статистически институт (НСИ). Оценките
се оповестяват във финансовите отчети на АДСИЦ в съответствие с
изискванията на счетоводното законодателство. По отношение на индексите на
БФБ е констатирано, че борсата от 3 септември 2007 г. стартира самостоятелен
индекс BG REIT3, базиран на изменението в цените на 11 от най-големите и
ликвидни дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в
инвестиционни имоти, с обща пазарна капитализация над 500 милиона лева. На
базата на по-горното е установено, че вложението в АДСИЦ е добре защитено
поради публичния статут на тези дружества и относителната им прозрачност.
Фондовете са задължени да публикуват периодично актуализирани проспекти за
направените до момента инвестиции и бъдещите намерения и са контролирани
от Комисия за финансов надзор (КФН). Всеки акционер може свободно да
проверява финансовите отчети на тези дружества и да анализира развитието на
вложението си. В параграфа става известно, че през 2011 г. в България е
регистрирана "Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел"
(АДСИЦ/SIPCA). Сама по себе си Асоциацията е представителна организация на

3 http://www.bse-sofia.bg/?page=SPVsMarketStatistics, 07.11.2018 г.

http://www.bse-sofia.bg/?page=SPVsMarketStatistics
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дружествата, получили лиценз по ЗДСИЦ. Ръководството и се състои от
петчленен управителен съвет. От момента на влизане в сила на ЗДСИЦ, в
началото на 2004 г., до края на м. септември 2018 г. общият брой на
лицензираните от КФН ДСИЦ е 69.

Във втори параграф «Същност и видове инвестиционни имоти.

Преглед на пазара на инвестиционни имоти в България» се прави преглед на

инвестиционните имоти като особена категория активи. Разгледани са

предимствата и недостатъците при придобиване на инвестиционни имоти и

компонентите на добрата инвестиция в тях. Направена е подробна класификация

на основните сегменти инвестиционни имоти.

Акцентирано е на разбирането, че инвестиционните имоти са особена

категория активи и че те са малко по-особен вид инвестиция. За да може един

имот да бъде третиран като инвестиционен, той трябва да съществува

единствено и само във вид на земя и/или сграда, т.е. да влиза в групата на така

наречените недвижими имоти4. Обърнато е внимание на факта, че в контекста на

портфейлното инвестиране инвестиционните имоти традиционно се определят

като алтернативна инвестиция. Това означава, че те се разглеждат като

допълваща инвестиция за подобряването и представянето на портфейли от

акции, облигации и други финансови инструменти. Една от основните разлики

спрямо инвестирането във финансови инструменти е, че инвестиционните имоти

са инвестиция в реален актив (земя и/или тухли, бетон и прикрепени към тях

структури). Организиран е изводът, че в същността си и по форма

инвестиционните имоти са материален актив. Притежанието на нещо материално

и ценно като имот създава значителна гордост на собственика, но осезаемостта

също има своя специфика - инвестиционните имоти изискват практическо

управление. Установено е, че от края на XX и началото на XXI век

инвестирането в инвестиционни имоти на интернационално ниво се развива

съществено и се превръща във все по-важен елемент при формирането на

портфейлите на много инвеститори, независимо от тяхната националност или

юридическа форма. В резултат на това се наблюдава бързо развитие както в

глобален, така и в структурен мащаб на пазарите на инвестиционни имоти.

Изведени са предимствата и недостатъците от придобиването на

инвестиционен имот. Установено е, че инвестиционните имоти имат все по-

4 Съгласно чл. 110, ал.1 от Закона за собствеността, в понятието „недвижими имоти“ се включват
„земята, растенията, сградите и другите постройки и въобще всичко, което по естествен начин
или от действието на човека е прикрепено трайно към земята или постройката“
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силно косвено присъствие на капиталовите пазари по пай-различни начини.

Организиран е изводът, че инвестициите в инвестиционни имоти се конкурират с

финансовите инвестиции по отношение на критерия най-добро представяне в

дългосрочен план. Поради тази причина се приема, че инвестиционните имоти са

подходяща инвестиция за осигуряване на добър пенсионен фонд за инвеститора.

Обърнато е внимание на факта, че инвестиционните имоти генерират доходност.

Разгледани са подробно основните компоненти на добрата инвестиция в

инвестиционни имоти, като са обособени четири групи параметри - потокът на

доход, акумулиране на капитал, защита срещу инфлацията, запазване на

капитала. Направен е обзор на същността и видовете инвестиционни имоти в

сгради и/или земи и подробен преглед на основни сегменти инвестиционни

имоти, като са разграничени и подробно дефинирани следните групи: (1) За

продажби на дребно; (2) Регионални молове; (3) Центрове за фабрични

разпродажби; (4) Офиси и индустриални имоти; (5) Хотели; (6) Имоти за

здравни услуги; (7) Земя.

Параграфът продължава с графично представяне на обемите на

инвестиционните имоти по сектори. Освен представяне на инвестиционните

обеми по сектори е направен пълен преглед на пазара на инвестиционни имоти в

България и е установено следното:

• Пазарът на инвестиционни имоти в България отчита рекордна

година през 2017 г. с общ обем на продажбите, достигайки 957 млн. евро за

първи път през последното десетилетие5. Международните купувачи са

увеличили активността си, преобладавайки над местните такива за първи път от

2012 г. Южноафриканските фондове заемат водеща роля, допринасяйки за 71%

от общите транзакции, привлечени най-вече от търговски центрове, следвани от

сделки с офиси. Наблюдава се намаляване на доходността вследствие на

положителното развитие и големия брой мащабни сделки с висококачествени

активи, генериращи доходи. След силната година за инвестициите в сегмента на

дребно офисите, промишлените сгради и логистичните обекти и хотелите

започват да наваксват през 2018 г. Силното търсене от страна на крайните

потребители остава сред предимствата на страната, което може да засили още

повече инвестиционния интерес;

5 Yordanova, I., Breaking Records: An Outlook on the Bulgarian Real Estate Market, https://emerging-
europe.com/voices/breaking-records-outlook-bulgarian-real-estate-market/, 07.01.2019 г.

https://emerging-europe.com/voices/breaking-records-outlook-bulgarian-real-estate-market/
https://emerging-europe.com/voices/breaking-records-outlook-bulgarian-real-estate-market/
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• Пазарът на офиси също е рекорден през 2017 година, с общ обем

от над 200 000 кв. м., или 55% годишен ръст. Този сегмент не е отчитал такъв

ръст за последните 10 години. Специфично за пазара е големият брой сделки с

имоти в процес на изграждане поради недостатъчната наличност на съвременни

офис площи, като свободните работни места заемат 9% през 2017 г. ИТ и

аутсорсинг компаниите изиграват ролята на двигател на търсенето през

последните няколко години. Приносът на сектора на аутсорсинга към общия

брой сделки е очевиден с неговия дял от 53% през втората половина на 2017

година. Освен това изглежда, че секторът се утвърждава като приоритетен

сектор за цялата икономика на страната, която в момента допринася с 3.6% за

БВП6;

• Инвестициите на пазара на бизнес имоти в България за първите

шест месеца на 2018 г. са 351 млн. евро спрямо 390 млн. за същия период на

миналата година и малко над една трета от тези за цялата 2017 г. Едва пет сделки

формират над 80% от този обем. За визуална представа в подкрепа на този извод

е представена фигура за инвестиционните обеми по години, съответно за

периода 2008 г. – 2018 г.;

• Сделките с активи, които генерират приходи, представляват 73%

от всички сключени през периода, следвани от имоти, придобити за собствено

ползване (18%) и инвестиции със спекулативна цел, които са едва 9% от общия

обем;

• Не се отчита промяна в доходността за трите основни сегмента

бизнес имоти спрямо миналата година. Индустриалните имоти продължават да

генерират най-висока доходност от 10%, следвани от офис площите със средна

възвращаемост 8.25% и търговски площи на нива от 7.25%;

• В гр. София се показва умерено добра доходност от наеми - т.е.

рентабилността на имота, ако е напълно отдаден под наем, преди всички

разходи. Доходността от инвестиционни имоти в центъра е около 6.0%7;

• В световен мащаб доходността от инвестиционни имоти е

намаляла средно с 12 базисни пункта, показват данните от доклада. Доходността

от трите основни сегмента първокласни бизнес имоти в България през 2017 г.

6 Yordanova, I., Breaking Records: An Outlook on the Bulgarian Real Estate Market, https://emerging-
europe.com/voices/breaking-records-outlook-bulgarian-real-estate-market/
07.01.2019 г.
7 https://www.globalpropertyguide.com/Europe/Bulgaria/Rental-Yields, 18.12.2018 г.

https://emerging-europe.com/voices/breaking-records-outlook-bulgarian-real-estate-market/
https://emerging-europe.com/voices/breaking-records-outlook-bulgarian-real-estate-market/
https://www.globalpropertyguide.com/Europe/Bulgaria/Rental-Yields
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спрямо 2016 г. е спаднала съответно до 7.75% за офиси, 8.25% за търговски

площи и 9.00% за индустриални площи;

• Доходите от инвестиционни имоти в България спрямо тези в САЩ,

Великобритания, Франция и Германия са показани таблично, като са

разпределени по групи, съответно за офис сгради, търговия на дребно и

индустриални имоти. Въз основа на анализа на данните се вижда, че страната ни

е на първо място по доходност и в трите категории инвестиционни имоти;

• За останалите държави в Централна и Източна Европа нивата са в

диапазона 4.6 - 12.25% за първокласни офиси, 3.5 - 12% за търговски площи и

5.75 - 13.25% за индустриални имоти. За този регион най-ниска е доходността в

Чехия, а украинските и руските инвестиционни имоти носят най-висока

доходност през 2017 г. В подкрепа на извода графично е представена фигура за

нивата на възвръщаемост;

• Инвестициите в земеделска земя в България се характеризират с

ниска волатилност, висока доходност при отчетен риск, ниска корелация към

традиционни класове инвестиционни активи, силна връзка с растежа на

нововъзникващ пазар с нисък политически риск, приближаване до цените на

земите в страните от ЕС и създаване на сигурен паричен приход8. От 2007 г.

европейското финансиране на селското стопанство в България не само връща

интереса към селскостопанския бизнес, но и увеличава очарованието на

придобиването и наемането на обработваема земя поради изплащането на

субсидии на декар. Цената на земеделската земя в България се е удвоила за

период от пет години, показва анализ на Евростат за цените и наемите на

земеделските земи в ЕС през 2016 г.9 Хектар земеделска земя в България струва

средно 2 100 евро през 2011 г. в сравнение с почти 4 000 евро през 2016 г.,

показват данните на Евростат. Най-високата цена на земеделска земя в България

е регистрирана в Североизточна Европа, където един хектар се продава на почти

6 000 евро през 2016 г., в сравнение с 2 800 евро преди пет години. Наемната

цена на земеделската земя в България се е увеличила средно с над 60 на сто в

рамките на петгодишния период - от 153 евро на хектар през 2011 г. до 225 евро

на хектар през 2016 г. През 2016 г. е отчетено забавяне на растежа на цената от

само 4% при двуцифрени темпове на растеж през почти всички предишни

8 http://www.advanceterrafund.bg/vrzki-s-investitori/zashcho-zemedelska-zemja/, 19.12. 2018 г.
9https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2018/03/29/price-of-agricultural-land-in-
bulgaria-almost-doubled-in-five-years-%E2%80%93-eurostat, 19.12. 2018 г.

http://www.advanceterrafund.bg/vrzki-s-investitori/zashcho-zemedelska-zemja/
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2018/03/29/price-of-agricultural-land-in-bulgaria-almost-doubled-in-five-years-%E2%80%93-eurostat
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2018/03/29/price-of-agricultural-land-in-bulgaria-almost-doubled-in-five-years-%E2%80%93-eurostat
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години. Обаче в някои региони на страната цените не само не растат по-гладко,

но дори и намаляват. В Югозападна България се наблюдава огромен срив, където

средната цена на декар е само 221 лв. спрямо 415 лв. през 2015 г. и 403 лв. през

2014 г. Средната цена на декар през 2017 г. е 872 лв.10;

• На фона на лекото покачване на пазарните цени на земеделските

земи през 2016 г. средната наемна цена в страната също се увеличава с 4.7%.

Средната рента на декар земя е 44 лв. в сравнение с 42 лв. година по-рано. Най-

скъпа е земята за ползване в Североизточна България - 63 лв./дка, а най-ниска

цена е отчетена в Югозападния район - 22 лв/дка. Спад на рентата през 2016 г. се

наблюдава само в Южен централен район;

• През последните няколко години рентабилността на инвестициите

в земеделска земя също намаляват, като от нива 7-8% възвръщаемост на

инвестициите в земя през 2013-2014 г. сега е само 3%11;

• Предимствата на инвестициите в земеделска земя в България могат

да се обобщят така:

 Цените на земеделската земя в България показват ниска

променливост по принцип и особено, когато се сравнят с цените на акциите на

публичните дружества. Таблично са представени и анализирани данни за

относителна доходност на MSCI ИE, БГ земеделска земя и SOFIX12 за периода

2008 г. – 2018 г.;

 Сравнително висока доходност - земеделската земя обикновено

генерира по-висока доходност от акциите за дълги периоди. Българската

земеделска земя отчита среден годишен ръст от 12% за период от 10 години,

което е два пъти по-висока доходност спрямо акциите на публичните дружества,

които влизат в състава на горните индекси. Графично е представена фигура за

динамика на доходността13;

 Тенденция към увеличаване на цената - земеделската земя в

България е подценен актив, цената й заема най-ниското място измежду цените на

земята в страните от ЕС. Естественото ценово приближаване създава атрактивен

потенциал за нарастване от над 10% годишно на земята в България. Друга много

10http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/data/table/Agr_Transactions_2017.xls, 19.12.2018 г.
11 https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2018/04/05/the-agricultural-land-market-
relief-after-the-boom, 19.12.2018 г.
12 http://www.advanceterrafund.bg/vrzki-s-investitori/zashcho-zemedelska-zemja/, 19.12.2018 г.

13 http://www.advanceterrafund.bg/vrzki-s-investitori/zashcho-zemedelska-zemja/, 19.12.2018 г.

http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/data/table/Agr_Transactions_2017.xls
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2018/04/05/the-agricultural-land-market-relief-after-the-boom
https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2018/04/05/the-agricultural-land-market-relief-after-the-boom
http://www.advanceterrafund.bg/vrzki-s-investitori/zashcho-zemedelska-zemja/
http://www.advanceterrafund.bg/vrzki-s-investitori/zashcho-zemedelska-zemja/
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важна причина за растеж е комасацията на отделните поземлени имоти.

Графично е представена фигура за динамиката на цените на земеделска земя14;

 Паричен поток - като отдава земята под наем или аренда на

фермери един инвеститор в земеделска земя очаква сигурен паричен приход

(около 3% брутно на година) без оперативен риск. Инвестицията в земеделска

земя носи годишна рента, докато инвестициите в акции не гарантират годишен

дивидент;

 Корелация - земеделската земя има ниска корелация спрямо

традиционните инвестиционни активи – акции, облигации и търговски

недвижими имоти. Повечето от тези традиционни активи показват висока

взаимна зависимост, затова е много трудно за инвеститорите да изградят

диверсифицирани инвестиционни портфейли с преобладаващите пазарни

инструменти. По тази причина за инвеститори, търсещи истинска

диверсификация, насочването към нетрадиционни и некорелиращи

инвестиционни активи като земеделската земя продължава да бележи интерес;

 Връзка с нововъзникващ пазар - при развитието на

нововъзникващите пазари потреблението на енергийни и земеделски стоки се

увеличава бързо в ранните етапи на ръст на БВП/човек. От своя страна

директните инвестиции в нововъзникващи пазари са свързани със значителен

политически риск. Обратно на това, инвестиции в земеделска земя в страна от

ЕС като България осигуряват връзка с ръста на нововъзникващия пазар, но без

политически риск, без непрозрачно счетоводство, без съмнителна правна

система и пр.

В глава втора «Инвестиционните имоти като обект на счетоводно
отчитане» синтезирано е направен аналитичен обзор на инвестиционните имоти
в МСС 40 Инвестиционни имоти, а където е необходимо, са организирани
препратки към други стандарти, включително и към международните стандарти
за оценка (МОС). Разгледани са въпросите за признаването, оценяването и
оповестяването на инвестиционни имоти като част от регламентите на
стандартите. Организирани са изводи и обобщения. Главата е с теоретико-
методологичен, дескриптивен характер, но в някои отношения има и методико-
приложен аспект.

В първи параграф «Специфични особености и изисквания за

признаване на инвестиционните имоти» са представени постановките на МСС

14http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/data/table/Agr_Transactions_0.xls, 21.12.2018 г.

http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/data/table/Agr_Transactions_0.xls
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40 относно правилата, изискванията и особеностите за признаване на

инвестиционните имоти. Също в ретроспективен аспект е представено

разработването на стандарта и текущите промени в неговите регламенти.

Изведена е дефиницията на инвестиционните имоти като «имоти (земя или

сгради или части от сграда или и двете), които предприятията (собственици или

наематели по финансов лизинг) използват по-скоро за получаването на приходи

от наеми (по оперативен лизинг) или увеличаване на стойността на капитала

(или двете едновременно)» и е организиран анализ на дефиницията.

Инвестиционните имоти се разглеждат чрез разбирането, че често са значително

перо в отчета за финансовото състояние на инвеститорите в имоти, съответно в

отчета на АДСИЦ и поради тази причина възникването на една или няколко

често срещани грешки във връзка с тяхното признаване би могло да има

съществено влияние върху резултата от дейността. Представени са в

съдържателно отношение и другите  работни понятия. Откроени са основните

характеристики на инвестиционните имоти като обекти на счетоводно отчитане

и е установено, че макар да има много опит в прилагането на МСС 40, на

практика все още възникват въпроси относно тълкуването и е необходимо да се

преценява дали даден имот се квалифицира като инвестиционен имот или не. В

контекста на това са разгледани примери за активи, които биха могли да се

класифицират като инвестиционни имоти и такива, които не са. По отношение на

критериите за признаване и първоначално оценяване са организирани препратки

към други стандарти и в табличен вид подробно е представена класификация на

собствеността, където са включени редица въпроси, които могат да помогнат да

се определи класификацията на собствеността и подходящия счетоводен

стандарт за отчитането на актива. Подкрепя се становището, че даден актив,

притежание на който и да е субект, независимо от неговата бизнес дейност, може

да попадне в обхвата на МСС 40 или с други думи, МСС 40 не се ограничава до

предприятия, които оперират в сектора на недвижимите имоти и/или земите или

до АДСИЦ. Установено е, че МСС 40 не е категоричен за вида на

доказателството в подкрепа на класификацията при първоначалното

признаване15 на инвестиционните имоти и в тази връзка се търси отговор на

въпроса може ли това да се основава изцяло на представителствата на

15 Lama, M., Compliance with disclosure requirements for investment properties: a comparative study
between Spain and UK,
http://www.aeca1.org/pub/on_line/comunicaciones_xivencuentroaeca/cd/126a.pdf,  12.05.2019 г.

http://www.aeca1.org/pub/on_line/comunicaciones_xivencuentroaeca/cd/126a.pdf
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ръководството относно техните намерения? Виждането е, че от ръководството се

очаква да се предоставят подкрепящи доказателства, като прогнози на

мениджмънта за паричните потоци, подкрепящи намерението им да държат

имота под наем след приключване на придобиването; информация ще се продаде

ли имотът при завършване, за да се покрият финансовите задължения; търсят ли

се активно купувачи или наематели и прочее примери, подробно разгледани и

обсъдени в параграфа. Обърнато е внимание на случаите на интегрални активи,

активи с интерес на собственост, имоти с двойна употреба и имоти в холдингови

структури.

Във втори параграф «Методи за оценка и подходи за отчитане на
инвестиционните имоти» е извършен анализ на приложението на методите за
оценка и подходите за отчитане на инвестиционните имоти, подчинени на
регламента на МСС 40. Разгледана е подробно оценката на инвестиционните
имоти при тяхното придобиване и нейните компоненти (цена на придобиване), а
също и последващото оценяване на инвестиционните имоти след първоначално
признаване (цена на придобиване или справедлива стойност). Установено е, че
стандартът ясно заявява, че предприятието избира или модела на справедливата
стойност, или модела на цената на придобиване като своя счетоводна политика и
прилага тази политика към всеки един от своите инвестиционни имоти по
отношение на неговото последващо оценяване. Защитава се разбирането, че
МСС/МСФО определят модела на справедливата стойност като по-надежден и
по-достоверен за докладване. Акцентирано е, че философията на стандартите е
да приема като ефективни резултатите от евентуална промяна на счетоводната
политика на последващото отчитане от модела на цената на придобиване към
модела на справедливата стойност и, че обратната промяна на счетоводната
политика не се възприема като по-подходящо представяне на инвестиционните
имоти във финансовите отчети на отчитащите се дружества. За това са
представени и подкрепящи тезата доказателства. В тази връзка е изведена и
анализирана в съдържателно отношение дефиницията на справедливата стойност
в МСС и МОС. Констатира се, че както за настоящи, така и за бъдещи
инвеститори или бизнес партньори справедливата стойност е най-добрата
възможност за измерване на потенциала за успех на бизнес начинания, свързани
с инвестиционни имоти. В параграфа подробно е разгледан компонентният
подход при оценката на инвестиционните имоти и т.к. МСС 40 не дава
еднозначен отговор как да се определят частите на сградата, е обърнато
внимание на факта, че специфичните обстоятелства по отношение на активите,
въобще и на инвестиционните имоти, в частност трябва да бъдат взети под



19

внимание. Разработени са варианти на практики, ако се окаже, че първата стъпка
при определяне на елементите на сградата (анализът на договорите за
строителство, докладът за строителната инспекция, фактурата или каталозите за
строителство) не е достатъчна, а именно: (1) Алтернатива I - външни стени,
вътрешни стени, прозорци, таван, покрив, стълбище, асансьори, климатици,
отоплителна система, водна система, електрическа система, основни размери; (2)
Алтернатива II - структурно проектиране, външни врати и прозорци, вътрешни
стени, врати, прозорци, отоплителни и други технически системи, санитарни
съоръжения, основни размери.

С разбиране е разискван въпросът за невъзможността за оценка по

справедлива стойност, особено по време на падащи и нестабилни пазарни

условия и за „изкушението” предприятията да я преустановят на основание, че тя

не е лесно достъпна и надеждна. Предложени са редица фактори, които да се

вземат под внимание, за да се прецени дали справедливата стойност на

инвестиционен имот може да се определи надеждно. Така например, за

инвестиционни имоти в процес на изграждане ръководството трябва да отчете

факторите разпоредби на договора за строителство; етапът на завършване; дали

проектът / имотът е стандартен (типичен за пазара) или не; нивото на надеждни

парични потоци след приключване; рискът от развитие, специфичен за имота;

минал опит с подобни конструкции; статус на разрешителните за строеж.

В трети параграф «Определяне на справедливата стойност при
първоначално и последващо оценяване на инвестиционните имоти» фокусът
на изследването е насочен към оценката по справедлива стойност. Изясняването
на този въпрос е частично застъпен и в предходния параграф. На базата на
изискванията на МСС, проучените практически изследвания, коментарите и
анализите в специализираната литература е направен опит да се идентифицират
проблемите за оценката по справедлива стойност на инвестиционните имоти.
Обърнато е внимание на техниките за оценяване, които следва да се използват и
за чието прилагане има достатъчно изходни данни. Най-широко използваните от
тях - пазарният подход, разходният подход и доходният подход са разгледани
като регламент в МСФО 13 и в МСО. Обсъдена е също йерархията на
справедливата стойност, взаимствана от американската практика. Констатира се
сложността от използването на справедливата стойност за удовлетворяване на
информационните потребности на ползвателите на финансовия отчет по
отношение на инвестиционните имоти. Изложени са аргументи за и против
цялата концепция за справедливата стойност. По отношение на практиката в
България са представени някои трудности при определянето на справедливата
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стойност. Посочени са някои примери: (1) възможност да се получат различни
заключения за това каква е справедливата стойност на даден инвестиционен
имот при използването на различни източници на информация; (2) възможност
за изкривяване на пазара в България, т.к. сделките с инвестиционни имоти се
сключват обикновено по данъчна оценка; (3) възможност за изопачаване на
сделките с инвестиционни имоти ново строителство, много скъпите имоти и
сделките, в които купувачите няма как да докажат произхода на средствата си.

В четвърти параграф «Прехвърляне и освобождаване на/от
инвестиционни имоти. Оповестяване на информацията във финансовите
отчети» се изследват проблемите относно особождаването на/от инвестиционни
имоти и оповестяването на информацията за инвестиционните имоти във
финансовите отчети на предприятията. Установено е, че прехвърлянето се прави,
когато и само когато има действителна промяна в употребата - т.е. актив
отговаря или престава да отговаря на определението за инвестиционен имот и
има доказателства за промяната в използването. Сам по себе си фактът за
промяна в управленските намерения не подкрепя прехвърлянето. Разгледани са
различни доказателства за промяна в използването на активите. За по-лесна
визуална представа на прехвърлянията на инвестиционни имоти, когато
предприятието използва модела на оценка по справедлива стойност, е
разработена таблица за счетоводно третиране при промяна в използването на
инвестиционни имоти по справедлива стойност. Обосновано е разбирането, че на
практика освобождаването става най-вече чрез продажба или встъпване във
финансов лизинг, но понякога е възможно това да се случи, ако инвестиционен
имот, преди всичко съществуващ под формата на сграда, бъде бракуван (по
различни причини) и ликвидиран. По отношение на финансовите отчети и
оповестяването на информацията в тях е несъмнено, че единичните статии,
отчитащи инвестиционните имоти, са от особено значение и се класифицират
като съществени в АДСИЦ. Съгласно обаче регламента на МСС 1 няма изрично
изискване къде точно да бъдат представени инвестиционните имоти. Посочени
са като минимум статии, които следва да се включват в Отчета за финансовото
състояние, една от които е статията „Инвестиционни имоти“. Подробно са
разисквани представянето на инвестиционните имоти в отчета за финансово
състояние и посочената информация, която предприятията следва да оповестяват
в приложението към финансовия отчет. Търси се отговор на въпроса дали
инвестиционните имоти във финансовите отчети на АДСИЦ се представят пряко
или косвено. Установено е, че инвестиционните имоти се представят пряко в
отчета за финансовото състояние (счетоводния баланс) и в приложенията към
финансовите отчети, посредством статията за инвестиционни имоти и
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подробните оповестявания за тях, но и косвено в отчета за всеобхватния доход
(отчет за приходите и разходите) чрез приходите, които те генерират и
разходите, възникващи от инвестиционния имот, които са генерирали приходи.
Косвено се представят и в останалите елементи на финансовите отчети.
Подкрепя се становището, че признаването на инвестиционните имоти във
финансовите отчети на АДСИЦ е публично поемане на отговорност от
мениджмънта на предприятието и че фокусът е насочен към потребителите на
финасови отчети и към това, което се предполага, че им трябва16.

Глава трета «Финансово-счетоводната информация от публичните
отчети и връзката им с проблемите на признаване, отчитане, оценяване и
оповестяване на инвестиционните имоти» е изцяло от емпиричен характер,
като изследването е ограничено в периода 2016 г. – 2018 г. върху АДСИЦ,
публично регистрирани на БФБ., с изключение на тези, които се занимават със
секюритизация на вземания; в ликвидация, листвани през 2018 г.; в
несъстоятелност и такива без публикувани актуални данни (34 бр. изследвани
предприятия). Формирана е и друга извадка - на български АДСИЦ, участващи
във формирането на борсовия индекс BGREIT към 01.07.2019 г. (7 бр.
изследвани предприятия). Обособени са 22 приложения.

В първи параграф «Методи и инструментариум на изследването» са
представени ключови моменти от организацията на изследването. Аргументиран
е изборът на извадката от предприятия и изследвания период. Откроени са
приложените статистически методи. За всяко едно от предприятията са
изследвани по три финансови отчета за периода на изследването, анализирани са
общо 102 финансови отчета. Ако се приме, че един финансов отчет е между 50 и
100 страници, са обработени между 5.100 и 10.200 страници. Използвана е
официална информация за ГФО на предприятията, публикувани на интернет
страницата на БФБ. Информацията е собственоръчно събрана, систематизирана
и обработена от автора поради липсата на единна база данни у нас. В хода на
изследването е извършено следното:

 общ преглед и анализ на финансовите отчети за три

последователни години на групите изследвани предприятия по отношение на

тяхната счетоводна политика за инвестиционните имоти;

 изследване и анализ на състоянието и изменението на дела на

инвестиционните активи спрямо общите такива за три последоветелни години за

дружествата от първа група (BGREIT група);

16 Монева, И., Справедливата стойност и финансовият отчет – предимства и
недостатъци,http://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/Iva_Moneva-Sprevedlivata_stoinost_i_finansoviyat_otchet-
predimstva_i_nedostatatsi.pdf
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 изследване и анализ на факторите  пазарна капитализация и ниво

на общите активи, влияещи върху дела на инвестиционните имоти към общите

активи на дружествата от първа група (BGREIT група);

 изследване и анализ на състоянието и изменението на дела на

инвестиционните активи спрямо общите такива за три последоветелни години за

дружествата от втора група (извън BGREIT);

 изследване  и анализ на влиянието върху дела на инвестиционните

имоти на факторите пазарна капитализация, ниво на общите активи и вид пазар

за три последователни години за дружествата от втора група (извън BGREIT);

 изследване и анализ на влиянието на фактора

включване/изключване от BGREIT върху дела на инвестиционните имоти

спрямо общите активи;

 изследване и анализ на състоянието на инвестиционните имоти на

дружествата за три последователни години по групи инвестиционни имоти;

 изследване и анализ на нивото и качеството на оповестяването на

информацията за вида инвестиционни имоти за изследвания период;

 изследване и анализ на влиянието на фактора

включване/изключване от BGREIT върху нивото на оповестяване в ГФО на

информация за инвестиционните имоти;

 изследване и анализ на влиянието на фактора вид пазар върху

оценката на инвестиционните имоти на дружествата за три последователни

години;

 изследване и анализ на зависимостта между пазарната

капитализация и оценката на инвестиционните имоти на дружествата за три

последователни години;

 изследване и анализ на зависимостта  между обема на

инвестиционните имоти и оценката им на дружествата за три последователни

години;

 изследване и анализ на счетоводната политика за оценяване на

инвестиционните имоти на изследваните дружества;

 изследване и анализ на влиянието на фактора BGREIT върху

степента на оповестяване на методите за оценка на инвестиционните имоти;

 изследване и анализ на влиянието на фактора вид пазар върху

степента на оповестяване на методите за оценка на инвестиционните имоти;
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 изследване и анализ на зависимостта между пазарната

капитализация и оценката на инвестиционните имоти на изследваните

дружества;

 изследване и анализ на зависимостта между обемите

инвестиционни имоти и тяхната оценка;

Втори параграф «Представяне и анализ на резултатите от проведеното
емпирично изследване» е логическо продължение и естествен завършек на
изследването. По отношение на общия преглед и анализ на финансовите отчети
на двете групи изследвани предприятия е установено: (1) Финансовите отчети на
анализираните дружества са съставени в съответствие с МСС/МСФО.
Финансовите отчети са в български левове, което е функционалната валута на
всички разглеждани дружества. Всички суми са в хиляди левове, включително
сравнителната информация за 2017 г. и 2016 г.; (2) Всички дружества отчитат
недвижимите имоти като инвестиционни имоти по модела на справедливата
стойност. Инвестиционните имоти се оценяват първоначално по цена на
придобиване/себестойност, включваща покупната цена и всякакви разходи,
които са пряко свързани с инвестиционния имот, например хонорари за правни
услуги, данъци по прехвърляне на имота и други разходи по сделката.
Последващите разходи, свързани с инвестиционни имоти, които вече са
признати във финансовия отчет на дадено дружество, се прибавят към
балансовата стойност на имотите, когато е вероятно дружеството да получи
бъдещи икономически ползи, надвишаващи първоначално оценената стойност на
съществуващите инвестиционни имоти. Всички други последващи разходи се
признават за разход в периода, в който са възникнали; (3) Инвестиционните
имоти се преоценяват на годишна база и се признават в отчета за финансовото
състояние по справедливата им стойност. Всички дружества използват за целта
независими оценители с професионална квалификация в зависимост от
характера и местонахождението на инвестиционните имоти, базирайки се на
доказателства за пазарните условия. Така оценителският екип носи общата
отговорност за всички значителни оценки; (4) Всяка печалба или загуба от
промяна в справедливата стойност или от продажба на даден инвестиционен
имот се признава незабавно в печалбата или загубата; (5) Дружествата отписват
инвестиционните си имоти при продажбата им или при трайното им изваждане
от употреба, в случай че не се очакват никакви икономически изгоди от тяхното
освобождаване. Печалбите или загубите, възникващи от изваждането им от
употреба или тяхната продажба, се признават във всеобхватния доход и се
определят като разлика между нетните постъпления от освобождаването на
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актива и балансовата му стойност; (6) Приходите от наем и оперативните
разходи, свързани с инвестиционни имоти, се представят в отчета за печалбата
или загубата и другия всеобхватен доход съответно на ред „Приходи" и ред
„Разходи"; (7) Оценъчните техники, приложени при определянето на
справедливата стойност на инвестиционните имоти на дружествата, съответстват
на ниво 2 от въведената в МСФО 13 йерархия на справедливите стойности по
отношение на всички финансови и нефинансови активи и пасиви, попадащи в
обхвата на стандарта. Това означава, че справедливата стойност се определя на
база изготвени оценки от независими оценители при претегляне на различните
оценителски методи в зависимост от вероятността за сбъдване на заложените
хипотези при прилагане на въведената от МСФО 13 презумпция за определяне
на справедливата стойност на база на пазарните очаквания за максимизиране на
стойността на актива в зависимост от употребата му. Основна тежест при
оценката на активите, поради тяхната същност, се дава на метода на пазарните
сравнения (три дружества), който се базира на цените на аналогични имоти,
както и на достоверна и представителна информация за реализирани сделки с
подобни имоти. Съпоставят се достигнати пазарни стойности на подобни или
аналогични обекти, които са били предмет на действителна продажба. За имоти,
за които съществува планова възможност за застрояване, се използва и
остатъчният метод (едно дружество). Получените резултати по различните
методи формират ценови диапазон, в който попада справедливата пазарна
стойност.

Резултатите от изследването могат да се обобщят и представят със
следните таблици и графики. Информация относно състоянието и изменението
на дела на инвестиционните активи спрямо общите такива за периода 2016 г. -
2018 г. за дружествата от първа група е показана в таблицата по-долу.
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Таблица 1 Дял на инвестиционните активи спрямо общите активи

Общо активи Инвестиционни имоти Относителен дял, %

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г.

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-

Варна
64,147 82,753 98,047 24,407 41,675 55,522 38.0% 50.4% 56.6%

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 23,758 27,923 31,576 15,882 15,922 16,050 66.8% 57.0% 50.8%

Адванс Терафонд АДСИЦ-София 239,745 251,877 253,676 185,785 201,592 218,820 77.5% 80.0% 86.3%

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София 45,771 44,122 44,253 36,512 37,044 37,306 79.8% 84.0% 84.3%

Фонд за недвижими имоти България

АДСИЦ-София
84,837 86,951 118,150 68,965 81,671 84,495 81.3% 93.9% 71.5%

Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София 76,050 68,318 67,029 50,507 63,386 55,457 66.4% 92.8% 82.7%

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-

Варна
42,287 77,787 75,877 42,081 73,977 67,636 99.5% 95.1% 89.1%
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За периода 2016 г. - 2018 г. пет от дружествата отчитат нарастване на

обема на общите активи (Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна, Адванс

Терафонд АДСИЦ-София, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София,

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив и Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-

Варна), като най-голямо увеличение се отчита при Супер Боровец Пропърти

Фонд АДСИЦ-Варна – 179.4% в края на периода спрямо началото (фиг.2). Спад

на обема на общите активи е отчетен при ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-

София – 96.6% и Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София – 88.1%.

Фигура 1 Обем на общите активи

По отношение на активите в инвестиционни имоти трайно увеличение

е регистрирано при три от дружествата - Адванс Терафонд АДСИЦ-София,

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна и Фонд за недвижими имоти

България АДСИЦ-София. Най-висок ръст е отчетен от Болкан енд Сий

Пропъртис АДСИЦ-Варна – 227.2% през 2018 г. спрямо обема от 2016 г. (фиг.2)
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Фигура 2 Активи в инвестиционни имоти

При две от компаниите се наблюдава запазване на активите в

инвестиционни имоти - Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив и ЦКБ Риъл Истейт

Фонд АДСИЦ-София. При Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София и Супер Боровец

Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна е отчетена неравномерна тенденция, с

първоначално нарастване на инвестиционните имоти и последващ спад в края на

периода.

По отношение на дела на активите в инвестиционни имоти спрямо

общите активи на дружествата средният размер през 2016 г. е 72.8%, през 2017 г.

е 79.1%, през 2018 г. е 74.5%. Три от компаниите - Болкан енд Сий Пропъртис

АДСИЦ-Варна, Адванс Терафонд АДСИЦ-София и Рой Пропърти Фънд

АДСИЦ-София показват устойчива тенденция за увеличаване на този дял, като

при първата е отчетен ръст от 148.8%, при втората 111.4% и при третата 124.6%

(фиг.3). Останалите компании или запазват този дял непроменен през

разглеждания период, или отчитат снижаване. Най-голямо намаление на дела на

инвестиционните имоти спрямо общите активи е регистрирано при Актив

Пропъртис АДСИЦ-Пловдив – 76.4%.
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Фигура 3 Дял на активите в инвестиционни имоти спрямо общите

активи

Изследвани са факторите  пазарна капитализация и ниво на общите

активи, влияещи върху дела на инвестиционните имоти към общите активи на

дружествата. Зависимостта между пазарната капитализация и изменението на

дела на инвестиционните имоти към общите активи при дружествата,

формиращи BGREIT, е нелинейна. Зависимостта между обема на общите активи

и изменението на дела на инвестиционните имоти към общите активи също е

нелинейна.

Дружествата, извън индекса BGREIT, формират втората

изследователска група. Информация за анализа е показана в таблицата по-долу.
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Таблица 2 Активи на дружествата, извън индекса BGREIT

Общо активи Инвестиционни имоти Дял %
Вид

пазар

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г.

Агро Финанс АДСИЦ 70,265 68,723 68,286 65,610 65,710 65,134 93.38 95.62 95.38 BaSE

Агроенерджи АДСИЦ 24,318 24,344 24,246 1,542 1,638 1,591 63.41 6.73 6.56 BaSE

Агроенерджи Инвест АДСИЦ 58,364 57,097 58,228 36,962 35,156 36,811 63.33 61.57 63.22 BaSE

Алтерон АДСИЦ 18,127 28,803 36,288 17,890 28,335 19,333 98.69 98.37 53.28 BSE

Арко Тауърс АДСИЦ 24,128 24,130 24,186 4,736 4,732 4,682 19.63 19.61 19.36 BaSE

БПД Индустриален фонд за

недвижими имоти АДСИЦ
22,149 21,492 19,304 18,145 18,169 16,724 81.92 84.54 86.63 BSE

Булленд инвестмънтс АДСИЦ 22,149 21,492 19,304 18,145 18,169 16,724 81.92 84.54 86.63 BSE

Ексклузив Пропърти АДСИЦ 7,800 9,062 23,087 6,279 7,712 22,620 80.50 85.10 97.98 BSE

Експат Бета АДСИЦ 7,300 7,034 6,949 7,049 6,793 6,868 96.56 96.57 98.83 BSE

Зенит имоти АДСИЦ 1,492 1,486 1,489 1,383 1,383 1,383 92.69 93.07 92.88 BaSE

И Ар Джи Капитал 3 АДСИЦ 24,947 24,805 20,899 24,244 24,244 19,921 97.18 97.74 95.32 BSE

Интеркапитал Пропърти

Дивелопмънт АДСИЦ
58,683 47,224 45,461 35,637 26,699 25,310 60.73 56.54 55.67 BaSE
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Кепитъл холдинг груп

АДСИЦ
42,854 42,897 45,274 41,832 41,962 42,379 97.62 97.82 93.61 BaSE

Куантум Дивелопмънтс

АДСИЦ
10,978 10,840 10,923 10,527 10,529 10,546 95.89 97.13 96.55 BaSE

Недвижими имоти София

АДСИЦ
59,647 61,620 54,993 53,778 59,215 39,060 90.16 96.10 71.03 BSE

Парк АДСИЦ 8,968 9,367 9,752 8,919 7,860 8,126 99.45 83.91 83.33 BaSE

Пи ар си АДСИЦ-София 27,140 27,165 27,571 27,061 27,061 27,341 99.71 99.62 99.17 BaSE

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ 36,633 36,312 34,580 34,256 34,670 29,578 93.51 95.48 85.54 BaSE

Премиер Фонд АДСИЦ 15,458 37,015 50,537 15,196 34,302 42,000 98.31 92.67 83.11 BSE

Сердика Пропъртис АДСИЦ 47,662 45,053 34,902 43,953 37,160 24,447 92.22 82.48 70.04 BSE

СИИ Имоти АДСИЦ 873 900 22,241 873 898 1,258 100 99.78 5.66 BSE

Сити Пропъртис АДСИЦ 552 526 529 322 299 275 58.33 56.84 51.98 BaSE

Софарма имоти АДСИЦ 85,125 84,262 84,575 83,949 83,701 83,935 98.62 99.33 99.24 BSE

Турин Имоти АДСИЦ 1,416 1,862 1,416 978 1,746 978 69.07 93.77 69.07 BaSE

Феърплей Пропъртис АДСИЦ 78,557 74,465 63,829 28,244 26,558 25832 35.95 35.67 40.47 BSE

Фонд Имоти АДСИЦ 48,552 50,869 49,017 2,298 4,932 4,612 4.73 9.70 9.41 BaSE

Форуком Фонд Имоти

АДСИЦ
1,865 1,864 2,047 405 455 1,872 21.72 24.41 91.45 BaSE
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При втората група дружества е изследвано влиянието върху дела на

инвестиционните имоти на факторите пазарна капитализация, ниво на общите

активи и вид пазар. Изследването е проведено за всяка от годините в периода

2016 г.- 2018 г. Резултатите са следните:

Зависимостта между пазарната капитализация и изменението на дела

на инвестиционните имоти към общите активи за 2016 г. е нелинейна

Зависимостта между пазарната капитализация и изменението на дела на

инвестиционните имоти към общите активи за 2017 г. и за 2018 г. също е

нелинейна. Зависимостта между обема на общите активи и изменението на дела

на инвестиционните имоти към общите активи за периода 2016 г. - 2018 г. е

нелинейна. За изследване влиянието на вида на пазара - BSE, BaSE - върху

изменението на дела на инвестиционните имоти е използван еднофакторен

дисперсионен анализ (ANOVA). Средната стойност на дела на инвестиционните

имоти при дружествата, опериращи на пазар BSE е 74.02% срещу 67.54% за тези

на пазар BaSE. Не е намерено статистическо значимо различие относно дела на

инвестиционните имоти при дружествата, опериращи на пазар BSE и тези на

пазар BaSE. Това означава, че разликата в дела на инвестиционните имоти при

дружествата, опериращи на пазар BSE и тези на пазар BaSE не зависи от вида на

пазара.

Изследване влиянието на фактора включване/изключване от BGREIT

върху дела на инвестиционните имоти спрямо общите активи е направено чрез t-

тест на независими извадки. За дружествата, формиращи индекса BGREIT

средната стойност на дела на инвестиционните имоти спрямо общите активи за

периода 2016 г. - 2018 г. е 75.43%. За АДСИЦ, извън този индекс средната

стойност на дела на инвестиционните имоти спрямо общите активи за периода

2016 г. - 2018 г. е 73.76%. Това означава, че по-високата стойност на дела на

инвестиционните имоти при дружествата, формиращи индекса BGREIT не е в

резултат на индекса, т.е. присъствието на АДСИЦ в индекса не гарантира по-

висок дял на инвестиционните имоти в общите активи спрямо дружество извън

него.

Информация за състоянието на инвестиционните имоти на дружествата

за периода 2016 г. - 2018 г. по групи е показана в таблицата по-долу.
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Таблица 3 Инвестиционни имоти по групи на дружествата за периода 2016 г. - 2018 г .

Земя, терени Сгради Земеделска земя ИИ/ изграждане

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г.

Агро Финанс АДСИЦ НП НП НП НП НП НП 65,610 65,710 65,134 НП НП НП

Агроенерджи АДСИЦ НП НП НП НП НП НП 1,542 1,638 1,591 НП НП НП

Агроенерджи Инвест

АДСИЦ
НП НП НП НП НП НП 36,962 35,156 36,811 НП НП НП

Адванс Терафонд АДСИЦ 15,632 15,229 14,166 206 НП НП 169,974 186,363 204,654 НП НП НП

Актив Пропъртис АДСИЦ 9,780 10,061 10,210 3,313 3,202 3,256 2,789 2,659 2,584 7,050 10,987 15,186

Алтерон АДСИЦ 17,890 18,735 19,333 НД НД НД НД НД НД НД НД НД

Арко Тауърс АДСИЦ НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД

Болкан енд Сий Пропъртис

АДСИЦ
2,776 2,776 2,776 21,631 21,631 52,746 НП НП НП НП НП НП

БПД Индустриален фонд за

недвижими имоти АДСИЦ
НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД

Булленд инвестмънтс

АДСИЦ
5,674 5,533 5,314 12,356 12,523 11,277 115 113 143 НП НП НП

Ексклузив Пропърти

АДСИЦ
НП НП НП НП НП 22,620 НП НП НП 6,279 7,712 НП
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Експат Бета АДСИЦ НП НП НП 6,853 6,575 6,252 196 218 216 НП НП НП

Зенит имоти АДСИЦ 1,383 1,383 1,383 НП НП НП 1,383 1,383 1,383 НП НП НП

И Ар Джи Капитал 3

АДСИЦ
НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД

Интеркапитал Пропърти

Дивелопмънт АДСИЦ
НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД

Кепитъл холдинг груп

АДСИЦ
НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД

Куантум Дивелопмънтс

АДСИЦ
1,278 1,278 1,278 9,291 9,250 9,266 НП НП НП НП НП НП

Недвижими имоти София

АДСИЦ
НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД

Парк АДСИЦ 8,919 9,359 8,126 НП НП НП НП НП НП НП НП НП

Пи ар си АДСИЦ-София 1,310 1,310 1,226 25,751 25,751 26,115 НП НП НП НП НП НП

Прайм Пропърти БГ

АДСИЦ
26,442 26,836 25,234 7,834 7,814 4,344 НП НП НП НП НП НП

Премиер Фонд АДСИЦ 241 241 241 14,902 25,841 41,706 НП НП НП 53 53 53

Рой Пропърти Фънд

АДСИЦ
9,713 11,155 НД 49,794 52,231 НД НП НП НП НП НП НП
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Сердика Пропъртис

АДСИЦ
6,088 4,905 1,856 37,865 32,173 22,621 НП НП НП НП НП НП

СИИ Имоти АДСИЦ 873 898 1,258 НП НП НП НП НП НП НП НП НП

Сити Пропъртис АДСИЦ 3 3 НД 301 301 НД 76 76 НД 218 218 НД

Софарма имоти АДСИЦ НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД

Супер Боровец Пропърти

Фонд АДСИЦ
10,292 10,557 10,563 27,324 39,424 44,193 НД НД НД 1,115 1,115 1,178

Турин Имоти АДСИЦ НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД НД

Феърплей Пропъртис

АДСИЦ
3,102 2,980 2,904 25,142 23,578 23,028 НП НП НП НП НП НП

Фонд за недвижими имоти

България АДСИЦ
НП НП НП 64,971 62,684 64,375 340 487 502 11,728 20,171 17,036

Фонд Имоти АДСИЦ 2,298 2,322 2,183 НП НП НП НП НП НП 2,611 2,610 2,429

Форуком Фонд Имоти

АДСИЦ
НП НП НП 106 156 1,426 299 299 446 1,317 1,277 НП

ЦКБ Риъл Истейт Фонд

АДСИЦ
32,440 32,899 33,112 4,072 4,145 4,194 НП НП НП НП НП НП

Легенда: НП – неприложимо. Отнася се за случаите, в които дадено дружество не притежава съответният вид инвестиционен

имот и поради тази причина не е публикувало данни за него в ГФО;

НД – няма данни. Отнася се за случаите, в които не е публикувана съответната информация в ГФО.



35

В табл. 4 са показани точковите оценки по отношение оповестяването

на информация за вида инвестиционни имоти за всички анализирани дружества

за периода 2016 г. - 2018 г.

Таблица 4 Точкови оценки по отношение оповестяването на

информация за вида инвестиционни имоти

2016г. 2017г. 2018г.

Агро Финанс АДСИЦ 4 4 4

Агроенерджи АДСИЦ 4 4 4

Агроенерджи Инвест АДСИЦ 4 4 4

Адванс Терафонд АДСИЦ 4 4 4

Актив Пропъртис АДСИЦ 4 4 4

Алтерон АДСИЦ 1 1 1

Арко Тауърс АДСИЦ 0 0 0

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 4 4 4

БПД Индустриален фонд за недвижими имоти

АДСИЦ

0 0 0

Булленд инвестмънтс АДСИЦ 4 4 4

Ексклузив Пропърти АДСИЦ 4 4 4

Експат Бета АДСИЦ 4 4 4

Зенит имоти АДСИЦ 4 4 4

И Ар Джи Капитал 3 АДСИЦ 0 0 0

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ 0 0 0

Кепитъл холдинг груп АДСИЦ 0 0 0

Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ 4 4 4

Недвижими имоти София АДСИЦ 0 0 0

Парк АДСИЦ 4 4 4

Пи ар си АДСИЦ-София 4 4 4

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ 4 4 4

Премиер Фонд АДСИЦ 4 4 4

Рой Пропърти Фънд АДСИЦ 4 4 4

Сердика Пропъртис АДСИЦ 4 4 4

СИИ Имоти АДСИЦ 4 4 4

Сити Пропъртис АДСИЦ 4 4 0
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Софарма имоти АДСИЦ 0 0 0

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ 3 3 3

Турин Имоти АДСИЦ 0 0 0

Феърплей Пропъртис АДСИЦ 4 4 4

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 4 4 4

Фонд Имоти АДСИЦ 4 4 4

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ 4 4 4

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ 4 4 4

Средна оценка 2.941 2.941 2.824

Като цяло оценките са над средната, забелязва се тенденция към

намаляване на резултата, респективно снижаване степента на оповестяване по

отношение на видовете притежавани инвестиционни имоти.

През 2016 г. двадесет и четири от дружествата, или 71% регистрират

пълно оповестяване на информацията относно притежаваните инвестиционни

имоти по видове (фиг.4). Осем дружества, или 23% не публикуват информация

за вида на инвестиционните си имоти. Дружествата с частично непълни данни са

две.

Фигура 4 Разпределение на оценките за 2016 г.

През 2017 г. няма промяна в политиката по оповестяване, а именно

двадесет и четири от дружествата, или 71% регистрират пълно оповестяване на
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информацията относно притежаваните инвестиционни имоти по видове, осем

дружества, или 23% не публикуват информация за вида на инвестиционните си

имоти. Дружествата с частично непълни данни са две.

През 2018 г. двадесет и три от дружествата, или 68% регистрират

пълно оповестяване на информацията относно притежаваните инвестиционни

имоти по видове (фиг.5). В сравнение с началото на периода се наблюдава

снижаване на броя дружества с пълна информация за видовете инвестиционни

имоти. Девет дружества, или 26% не публикуват информация за вида на

инвестиционните си имоти, което показва увеличаване на тази група.

Дружествата с частично непълни данни са две.

Фигура 5 Разпределение на оценките за 2018 г.

Средната оценка на дружествата за 2016 г. е 2.941, за 2017 г. е без

промяна и за 2018 г. е отчетен спад до 2.824 (фиг.6).
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Фигура 6 Динамика на средната оценка

Дружествата, формиращи индекса BGREIT, показват по-висока степен

на оповестяване от средната. За трите анализирани години техният резултат е

непроменен – средната оценка е 3.857. От седемте дружества само едно е с

частично непълни данни (табл.5).

Таблица 5 Оценки на дружествата

2016г. 2017г. 2018г.

Адванс Терафонд АДСИЦ 4 4 4

Актив Пропъртис АДСИЦ 4 4 4

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 4 4 4

Рой Пропърти Фънд АДСИЦ 4 4 4

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ 3 3 3

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 4 4 4

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ 4 4 4

Средна оценка 3.857 3.857 3.857

За дружествата извън индекса BGREIT разпределението на оценките

по години е показано в табл.6
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Таблица 6 Разпределението на оценките по години за дружествата,

извън индекса BGREIT

2016 г. 2017 г. 2018 г.

оценка 0 8 8 9

оценка 1 1 1 1

оценка 2 0 0 0

оценка 3 0 0 0

оценка 4 18 18 17

Средна оценка 2,703 2,703 2,556

За първите две години тази група показва постоянство в резултатите,

през 2018 г. се отчита спад.

Фигура 6 Динамика на оценките за дружествата, извън индекса

BGREIT

Изследване влиянието на фактора включване/изключване от BGREIT

върху нивото на оповестяване на информация за инвестиционни имоти в ГФО за

2016 г. е направено с ANOVA анализ. Средната стойност на оценката за 2016 г.

при дружествата, включени в индекса BGREIT е 3.86 срещу 2.7 за тези извън

индекса. Не е намерено статистическо значимо различие относно нивата на

оценката за 2016 г. при дружествата, включени в BGREIT и тези извън него.

Оценките за 2017 г. са идентични с тези за 2016 г, поради което описване на

изследването за този период не е необходимо. Средната стойност за 2018 г. на

оценката при дружествата, включени в индекса BGREIT, е 3.86 срещу 2.56 за
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тези извън индекса. В сравнение с резултатите от 2016 г. и 2017 г. е отчетена по-

голяма разлика между средните оценки на двете групи. Не е намерено

статистическо значимо различие относно оценката за 2018 г. при дружествата,

включени в BGREIT и тези извън него и изводите са подобни на изводите за

предходните две години.

Изследване влиянието на фактора вид пазар върху оценката на

инвестиционните имоти на дружествата за 2016 г. показва, че средната стойност

за 2016 г. на оценката при дружествата, опериращи на пазар BSE е 2.95 срещу

2.93 за тези на BaSE, не е намерено статистическо значимо различие относно

оценката за 2016 г. при дружествата, опериращи на пазар BSE и тези на BaSE. По

отношение на изследването влиянието на фактора вид пазар върху оценката на

инвестиционните имоти на дружествата за 2017 г. резултатите са подобни на

тези за 2016 г. Средната стойност за 2018 г. на оценката при дружествата,

опериращи на пазар BSE е 2.95 срещу 2.67 за тези на BaSE. Този резултат

показва по-високо ниво на оповестяване в ГФО от дружествата на пазар BSE.

Въпреки това не е намерено статистическо значимо различие относно оценката

за 2018 г. при дружествата, опериращи на пазар BSE и тези на BaSE.

Зависимостта между пазарната капитализация и оповестяване на

оценката на инвестиционите имоти на дружествата за 2016 г. е нелинейна,

факторът пазарна капитализация оказва влияние върху нивото на оповестяване в

ГФО, но слабо. Знакът на корелацията е положителен, което означава, че с

увеличаване на пазарната капитализация на АДСИЦ нараства и нивото на

оповестяване в ГФО. Същите са изводите и за 2017 г. и 2018 г.

Зависимостта между обема на инвестиционните имоти и оповестяване

на тяхната оценка на дружествата за 2016 г. е нелинейна, факторът обем на

инвестиционните имоти оказва влияние върху изменението на нивото на

оповестяване, което се оценява на незначително. Знакът на корелацията е

отрицателен, което означава, че с увеличаване на обема на инвестиционните

имоти на АДСИЦ намалява нивото на оповестяване. Изводите за 2017 г. са

същите. Малко по-различна е ситуацията за 2018 г., т.е. знакът на корелацията е

положителен, което означава, че с увеличаване на обема на инвестиционните

имоти на АДСИЦ нараства и нивото на оповестяване.

Информация за политиката на дружествата при оценяване на

инвестиционните имоти е показана в табл.7.
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Таблица 7 Политиката на дружествата при оценяване на инвестиционните имоти
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Агро Финанс

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО НД НД Метод на капитализирания

доход, ПА, Метод на

текущата оценка

Агроенерджи

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО НД НД ПА, метод  за определяне на

текущи пазарните цени, метод

на ликвидационната стойност

Агроенерджи

Инвест АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО НД метод за определяне на

текущите пазарни цени, метод

на сравнителните продажби

(пазарен аналог), метод на
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ликвидационната стойност

Адванс

Терафонд

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО

Актив

Пропъртис

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО НД НД

Алтерон

АДСИЦ

ЦП СС метод на

остатъчната

стойност

ЛО НД НД ПА, метод на остатъчната

стойност, разходен метод,

метод на приходната стойност

Арко Тауърс

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО НД НД НД

Болкан енд Сий

Пропъртис

АДСИЦ

ЦП СС Дисконтираните

парични потоци

ЛО сравнителният

метод

метод на

разходите,

метод на

капитализиране

на приходите

БПД

Индустриален

фонд за

ЦП СС НД ЛО НД НД НД
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недвижими

имоти АДСИЦ

Булленд

инвестмънтс

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО НД НД НД

Ексклузив

Пропърти

АДСИЦ

ЦП СС метода на

сравнителните

продажби

ЛО НД метода на

сравнителните

продажби

Експат Бета

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО метод на

доходите

ПА

Зенит имоти

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО НД НД НД

И Ар Джи

Капитал 3

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО НД НД

Интеркапитал

Пропърти

Дивелопмънт

АДСИЦ

ЦП СС НД НД НД НД

Кепитъл ЦП СС НД НД НД НД
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холдинг груп

АДСИЦ

Куантум

Дивелопмънтс

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО НД НД

Недвижими

имоти София

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО НД НД метода на сравнителните

продажби, метода на

пазарните аналози, метода на

приходната стойност

Парк АДСИЦ ЦП СС НД ЛО НД НД НД

Пи ар си

АДСИЦ-София

ЦП СС НД ЛО НД НД НД

Прайм

Пропърти БГ

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО метод на

сравнителните

продажби

метода на

разходите

Премиер Фонд

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО НД НД Метод на пазарните

сравнения, Приходен подход,

Метод на вещната стойност

Рой Пропърти

Фънд АДСИЦ

ЦП СС ПА ЛО метод на

сравнителните

метод на

сравнителните
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продажби продажби

Сердика

Пропъртис

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО НД НД ПА, Метод на разходите ,

метод на приходната стойност

СИИ Имоти

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО ПА, остатъчна

стойност

НД ПА, остатъчна стойност

Сити Пропъртис

АДСИЦ

ЦП СС НД НД НД НД ПА, Метод на разходите ,

метод на приходната стойност

Софарма имоти

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО НД НД методът на дисконтирани

парични потоци, метод на

капитализирания доход

Супер Боровец

Пропърти Фонд

АДСИЦ

ЦП СС ПА, разходи,

приходи

ЛО ПА ПА, разходи,

приходи

Турин Имоти

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО Метод на

вещната

стойност, ПА

Метод на

вещната

стойност, ПА,

Метод на

приходната

стойност
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Феърплей

Пропъртис

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО ПА ПА

Фонд за

недвижими

имоти България

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО НД НД

Фонд Имоти

АДСИЦ

ЦП СС НД ЛО НД НД Метод на разходите , метод на

приходната стойност

Форуком Фонд

Имоти АДСИЦ ЦП СС НД ЛО НД НД

ЦКБ Риъл

Истейт Фонд

АДСИЦ ЦП СС НД ЛО ПА

приходен

метод, ПА

Легенда: ЦП - цена на придобиване

СС – справедлива стойност

НД - няма данни

ЛО - лицензиран оценител

ПА - пазарни аналози
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Точковите оценки на всички анализирани дружества по отношение

политиката за оценяване на инвестиционните имоти е показана в табл.8.

Таблица 8 Точкови оценки по отношение политиката за оценяване на

инвестиционните имоти
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м
ет
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оц
ен

ка

Агро Финанс АДСИЦ 1 1 0 0 0 1 3

Агроенерджи АДСИЦ 1 1 0 0 0 1 3

Агроенерджи Инвест АДСИЦ 1 1 0 0 0 1 3

Адванс Терафонд АДСИЦ 1 1 1 0 0 0 3

Актив Пропъртис АДСИЦ 1 1 1 1 1 1 6

Алтерон АДСИЦ 1 1 1 0 0 1 4

Арко Тауърс АДСИЦ 1 1 0 0 0 0 2

Болкан енд Сий Пропъртис

АДСИЦ
1 1 1 1 1 1

6

БПД Индустриален фонд за

недвижими имоти АДСИЦ
1 1 0 0 0 0

2

Булленд инвестмънтс АДСИЦ 1 1 0 0 0 0 2

Ексклузив Пропърти АДСИЦ 1 1 1 0 1 0 4

Експат Бета АДСИЦ 1 1 0 1 1 0 4
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Зенит имоти АДСИЦ 1 1 0 0 0 0 2

И Ар Джи Капитал 3 АДСИЦ 1 1 0 0 0 0 2

Интеркапитал Пропърти

Дивелопмънт АДСИЦ
1 1 0 0 0 0

2

Кепитъл холдинг груп АДСИЦ 1 1 0 0 0 0 2

Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ 1 1 0 0 0 0 2

Недвижими имоти София АДСИЦ 1 1 0 0 0 1 3

Парк АДСИЦ 1 1 0 0 0 0 2

Пи ар си АДСИЦ-София 1 1 0 0 0 0 2

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ 1 1 0 1 1 4

Премиер Фонд АДСИЦ 1 1 0 0 0 1 3

Рой Пропърти Фънд АДСИЦ 1 1 0 1 1 4

Сердика Пропъртис АДСИЦ 1 1 0 0 0 1 3

СИИ Имоти АДСИЦ 1 1 0 1 0 1 4

Сити Пропъртис АДСИЦ 1 1 0 0 0 1 3

Софарма имоти АДСИЦ 1 1 0 0 0 1 3

Супер Боровец Пропърти Фонд

АДСИЦ
1 1 1 1 1 1

6

Турин Имоти АДСИЦ 1 1 0 1 1 1 5

Феърплей Пропъртис АДСИЦ 1 1 0 1 1 4

Фонд за недвижими имоти

България АДСИЦ
1 1 0 0 0

2

Фонд Имоти АДСИЦ 1 1 0 0 0 1 3

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ 1 1 0 0 0 0
2

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ 1 1 0 1 1 1
5
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По показателите „първоначална оценка“ и „последващо оценяване“ всички

АДСИЦ получават максималните оценки. Общата оценка на извадката е 110, което е

53.92% от максималния точков резултат (210).

За целите на анализа на останалите показатели общите оценки на

дружествата се намаляват с две точки и така се получава информацията относно

използваните методи за оценяване на притежаваните инвестиционни имоти.

Коригираните оценки са представени в табл.9.

Таблица 9 Коригирани оценки на АДСИЦ по отношение политиката за

оценяване на инвестиционните имоти

Агро Финанс АДСИЦ 1

Агроенерджи АДСИЦ 1

Агроенерджи Инвест АДСИЦ 1

Адванс Терафонд АДСИЦ 1

Актив Пропъртис АДСИЦ 4

Алтерон АДСИЦ 2

Арко Тауърс АДСИЦ 0

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 4

БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ 0

Булленд инвестмънтс АДСИЦ 0

Ексклузив Пропърти АДСИЦ 2

Експат Бета АДСИЦ 2

Зенит имоти АДСИЦ 0

И Ар Джи Капитал 3 АДСИЦ 0

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ 0

Кепитъл холдинг груп АДСИЦ 0

Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ 0

Недвижими имоти София АДСИЦ 1

Парк АДСИЦ 0

Пи ар си АДСИЦ-София 0



50

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ 2

Премиер Фонд АДСИЦ 1

Рой Пропърти Фънд АДСИЦ 2

Сердика Пропъртис АДСИЦ 1

СИИ Имоти АДСИЦ 2

Сити Пропъртис АДСИЦ 1

Софарма имоти АДСИЦ 1

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ 4

Турин Имоти АДСИЦ 3

Феърплей Пропъртис АДСИЦ 2

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 0

Фонд Имоти АДСИЦ 1

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ 0

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ 3

Общата оценка след корекцията е 42, което представлява 30.88% от

максималния точков резултат (136). Най-голям е процентът на дружествата, които не

посочват никакъв метод за оценка на инвестиционните си имоти – техният дял

възлиза на 35%. На следващата позиция са дружествата, които или оповестяват

методите за оценка, без да конкретизират за кои групи инвестиционни имоти се

отнасят, или посочват метод за оценка само на една група – 29% (фиг.7).
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Фигура 7 Разпределение по оповестени методи за оценка на

инвестиционните имоти

Дружествата с два метода за оценка съставляват 21% от извадката. Само 3

дружества, или  9% отчитат пълен набор от методи за всички групи притежавани

инвестиционни имоти. Само 6 от дружествата, или 17.65% публикуват методи за

оценка на инвестиционни проекти. Десет АДСИЦ (29.41%) оповестяват методи за

оценка на земи и терени, същият процент декларират методи за оценка на сгради.

Резултатите показват, че като цяло дружествата не публикуват достатъчно

информация относно използваните от тях методи за оценка на инвестиционните

имоти.

Изследване влиянието на фактора BGREIT върху степента на оповестяване

на методите за оценка на инвестиционните имоти показва, че средната оценка на

АДСИЦ в BGREIT е 4.57, на тези извън индекса е 2.89. Този резултат показва по-

високо ниво на оповестяване на методите за оценка на инвестиционните имоти в

ГФО от дружествата в BGREIT. След проведения анализ е установено, че факторът

BGREIT оказва влияние върху изменението на нивото на оповестяване и с ниво на

достоверност 95% може да се твърди, че дружествата от състава на индекса BGREIT
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регистрират по-високо ниво на оповестяване на методите за оценка на

инвестиционните си имоти в сравнение с останалите извън индекса.

Изследване влиянието на фактора вид пазар върху степента на

оповестяване на методите за оценка на инвестиционните имоти показва, че средната

оценка на АДСИЦ на пазар BSE е 3.68, на пазар BaSE е 2.67, т.е. по-високо ниво на

оповестяване на методите за оценка на инвестиционните имоти в ГФО от

дружествата на пазар BSE. С други думи, факторът вид пазар оказва влияние върху

изменението на нивото на оповестяване и може да се твърди, че дружествата,

опериращи на пазар BSE, регистрират по-високо ниво на оповестяване на методите

за оценка на инвестиционните си имоти в сравнение с тези на пазар BaSE.

Зависимостта между пазарната капитализация и оценката на

инвестиционните имоти на изследваните дружества показва, че факторът пазарна

капитализация  оказва влияние върху изменението на нивото на оповестяване, което

се оценява на незначително. Знакът на корелацията е положителен, което означава,

че с увеличаване на пазарна капитализация на АДСИЦ нараства и нивото на

оповестяване.

Зависимостта между обемите инвестиционни имоти и оценката им в

изследваните дружества показва, че факторът обем на инвестиционни имоти оказва

влияние върху изменението на нивото на оповестяване, което се оценява на

незначително. Знакът на корелацията е положителен, което означава, че с

увеличаване на обемите инвестиционни имоти на АДСИЦ нараства и нивото на

оповестяване.

Безспорно проведеното емпирично изследване по отношение на финансово-

счетоводната информация от публичните отчети и връзката им с проблемите на

признаване, отчитане, оценяване и оповестяване на инвестиционните имоти и

интепретирането на резултатите налагат съответните изводи. Те са организирани в

заключението на дисертацията.

Заключение
Установено е, че финансовите отчети на предприятията предоставят важна

информация, релевантна и надеждна, която различните потребители използват за
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оценка на оперативните резултати на бизнеса и за стратегически прогнози.

Финансовите отчети са важни инструменти за висшите мениджъри. Чрез финансови

отчети ръководството на предприятието комуникира със заинтересовани външни

страни, като инвеститори, новинарски медии, анализатори на индустрията и прочее

потребители за своите постижения. Проучването на чуждестранния опит показа, че

АДСИЦ са основен двигател на пазара на инвестиционни имоти. Инвеститорите

купуват акции на АДСИЦ главно заради по-висок доход и за дългосрочен растеж.

АДСИЦ също помага на инвеститорите да диверсифицират своите портфейли и

потоци от доходи. Тези предимства на АДСИЦ изискват дружествата да оповестяват

детайлна и пълна информация в ГФО за притежаваните от тях инвестиционни имоти.

Настоящият дисертационен труд е ориентиран към конкретните аспекти на

анализираните в него фундаментални, теоретични постановки, действаща

нормативна база, проблематика и емпирично изследване на инвестиционните имоти.

С оглед на изложеното в дисертационното изследване се заключава, че поставените

цели и задачи са изпълнени. Резултатите от изследването позволяват да се отхвърли

първата хипотеза. Голям процент от АДСИЦ „икономисват” пълната информация за

вида на имотите, като вероятната причина би могла да бъде засилената конкуренция

на пазара и опитите на компаниите да укрият доходи. По отношение нивото на

оповестяване на информация за видовете притежавани инвестиционни имоти в

извадката доминират оценки над средната. Дружествата в състава на индекса

BGREIT оповестяват по-детайлна информация за притежаваните инвестиционни

имоти в сравнение с тези извън индекса и така се потвърждава втората хипотеза.

Третата хипотеза се потвърждава за факторите вид пазар и включване в BGREIT.

Получените резултати имат статистическа значимост.

В заключение към дисертационното изследване са формулирани следните

изводи:

 Резултатите от изследването на факторите пазарна капитализация и

ниво на общите активи върху динамиката на дела на инвестиционните имоти при

дружествата от индекса BGREIT показват слаба до незначителна корелация. И при

двата фактора тяхното нарастване води до нарастване дела на инвестиционните
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имоти. Тези дружества са фокусирани върху дейността си и увеличават активите си

предимно чрез увеличаване на инвестиционните имоти. Това увеличение се отразява

и на борсовото представяне чрез нарастване на пазарната им капитализация. И при

двата фактора не се установи статистическа значимост на получените корелационни

коефициенти със стойности много над критичната.

 Подобни резултати са отчетени при дружествата извън индекса

BRGEIT. При тях корелацията между фактора пазарна капитализация и ниво на

общите активи е по-ниска в сравнение с тези формиращи BRGEIT. Въпреки

наличието на слаба корелационна връзка се потвърди очакването, че при дружествата

от индекса BGREIT тази зависимост е по-висока в сравнение с останалите АДСИЦ.

При дружествата извън индекса BGREIT се регистрира увеличаване на

корелационната връзка между пазарната капитализация и дела на инвестиционните

активи от нива 0,014 през 2016г. до 0,377 през 2018 г., което налага извода, че тези

дружества подобряват дейността си подобно на компаниите в състава на BGREIT.

Този факт е показателен за ролята на индекса и дружествата, включени в него като

еталон за подражание в бизнеса. Равнището на значимост е със стойности много над

критичната, което показва, че резултатите нямат статистическа значимост.

 По отношение влиянието на фактора ниво на общите активи върху

изменението на дела на инвестиционните имоти при дружествата извън индекса

BRGEIT е отчетена незначителна отрицателна корелация, т.е. с нарастване на общите

активи дела на инвестиционните имоти намалява. Това показва, че тези дружества

увеличават активите си не за сметка на инвестиционните имоти. Следователно тези

дружества залагат и други дейности за реализация на бизнеса си. Равнището на

значимост е със стойности много над критичната, което показва, че резултатите

нямат статистическа значимост.

 Резултатите от изследване влиянието на вида пазар (BSE, BaSE) върху

дела на инвестиционните имоти при АДСИЦ показват, че делът на инвестиционните

имоти при дружествата, опериращи на пазар BSE, е по-висок спрямо тези на пазар

BaSE. Равнището на значимост е със стойности над критичната, което показва, че

резултатите нямат статистическа значимост. Въпреки това може да се каже, че на
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основния пазар (BSE) оперират дружества с по-силен фокус към инвестиционните

имоти. Като цяло дружествата в индекса BGREIT отчитат по-висок дял на

инвестиционните си имоти в общите активи, но резултатът няма статистическа

значимост, поради което може да бъде направен категоричен извод за ролята на

индекса при дела на инвестиционните имоти.

 Като цяло оценките на дружествата по отношение нивото на

оповестяване на информация за видовете притежавани инвестиционни имоти са над

средната. За анализирания период е отчетена тенденция към намаляване на

резултата, респективно снижаване степента на оповестяване по отношение видовете

притежавани инвестиционни имоти. В тази връзка осем дружества, или 23% през

2016 г. и девет, или 26% през 2018 г. не публикуват информация за вида на

инвестиционните си имоти. Дружествата с частично непълни данни са две и така над

една четвърт от АДСИЦ са с влошени показатели по отношение на оповестяване на

информация за видовете притежавани инвестиционни имоти.

 Дружествата, формиращи индекса BGREIT, показват по-висока степен

на оповестяване в сравнение с останалите, като този резултат се запазва и през трите

анализирани години. За тази разлика не може да се направи категоричен извод, че е в

резултат на включването в индекса BGREIT, понеже след анализа не е намерено

статистическо значимо различие.

 Изследването на влиянието на вида на пазара, на който оперира дадено

дружество върху нивото на оповестяване на информация за видовете притежавани

инвестиционни имоти показа, че дружествата на пазар BSE отчитат по-високо ниво

на оповестяване, сравнено с това на пазар BaSE. Разликата се увеличава в края на

периода спрямо началото му, което налага извода, че видът пазар оказва влияние на

оповестяването на информация в ГФО. За тази разлика не може да се направи

категоричен извод, че е само в резултат на вида пазар, понеже след анализа не е

намерено статистическо значимо различие. Вероятната причина са по-високите

пазарни изисквания за дружество, опериращо на основния пазар, както и по-високият

интерес от потенциални инвеститори в такива дружества.
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 Пазарната капитализация е другият анализиран фактор за неговото

влияние върху нивото на оповестяване в ГФО. За трите години е установена

положителна слаба корелация, което показва, че компаниите с по-висока пазарна

капитализация оповестяват повече информация. Трендът на корелационния

коефициент е възходящ и това подчертава нарастващото значение на пазарната

капитализация за степента на разкрита информация в ГФО за видовете притежавани

инвестиционни имоти. Вероятната причина за този факт е по-високият

инвеститорски интерес към компании с висока пазарна капитализация. За това

влияние на пазарната капитализация върху степента на оповестяване на информация

в ГФО не може да се направи категоричен извод, понеже след анализа не е намерено

статистическо значимо различие.

 За 2016 г. и 2017 г. е установено обратнопропорционално влияние на

общия обем на инвестиционните имоти върху нивото на оповестяване. Корелацията

между двете променливи е незначителна, следователно с увеличаване обема на

инвестиционните имоти дружествата се опитват да „икономисат” информация,

вероятно с користни цели. През 2018 г. е установена положителна корелация, т.е.

нарастването на инвестициите в имоти води до увеличаване на информацията за тях

в ГФО. Предполагаемата причина за това са правителствените мерки за повишаване

събираемостта на данъците и изсветляване на икономиката.

 Всички дружества без изключение прилагат  МСС/МСФО. Всяко от

изследваните дружества е приело политика за ежегодна оценка на справедливата

стойност на инвестиционни имоти чрез възлагане на оценката на независими външни

лицензирани оценители, като така отговорността е прехвърлена на друго юридическо

лице. За периода 2016 г. - 2018 г. не са регистрирани промени в счетоводната

политика на изследваните дружества.

 Най-голям е процентът на дружествата, които не посочват никакъв

метод за оценка на инвестиционните си имоти – техният дял възлиза на 35%. Този

факт потвърждава авторовата хипотеза, че в ГФО се публикува недостатъчна

информация относно притежаваните инвестиционни имоти. На следващата позиция
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са дружествата, които или обявяват методите за оценка, без да конкретизират за кои

групи имоти се отнасят, или посочват метод за оценка само на една група – 29%.

 Дружествата с два метода за оценка съставляват 21% от извадката.

Само 3 дружества, или 9% отчитат пълен набор от методи за всички групи

притежавани инвестиционни имоти. Само 6 от дружествата, или 17,65% публикуват

методи за оценка на инвестиционни проекти. Десет АДСИЦ (29,41%) оповестяват

методи за оценка на земи и терени, същият процент декларират методи за оценка на

сгради. Следователно, като цяло дружествата не публикуват достатъчно информация

относно използваните от тях методи за оценка на инвестиционните имоти.

 Дружествата в състава на индекса BGREIT отчитат по-високо ниво на

оповестена информация в ГФО, сравнено с останалите АДСИЦ. Средната оценка на

АДСИЦ в BGREIT е 4,57, на тези извън индекса е 2,89 и този резултат може да се

счита за надежден от статистическа гледна точка (sig=0,001). Следователно,

активността на борсата е важна предпоставка за по-високото качество на

информацията в ГФО.

 Изследване на фактора вид пазар върху степента на оповестяване на

методите за оценка на инвестиционните имоти показа по-детайлна информация при

дружествата, опериращи на основния фондов пазар. Средната оценка на АДСИЦ на

пазар BSE е 3,68, на пазар BaSE е 2,67. Резултатите от ANOVA анализа показват, че

тази разлика е статистически значима (sig=0,017). Това означава, че факторът вид

пазар оказва влияние върху изменението на нивото на оповестяване и с ниво на

достоверност 95% може да се твърди, че дружествата, опериращи на пазар BSE

регистрират по-високо ниво на оповестяване на методите за оценка на

инвестиционните си имоти в сравнение с тези на пазар BaSE. Вероятната причина

отново е свързана с по-високите пазарни изисквания за дружества, опериращи на

основния пазар, както и по-високият интерес от потенциални инвеститори в такива

дружества.

 Изследването показа, че влиянието на пазарната капитализация върху

нивото на оповестяване на дружествата е слабо, правопропорционално, т.е.

предприятията с по-голяма пазарна капитализация оповестяват повече информация в
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ГФО. Равнището на значимост sig=0,336>0,05 показва, че резултатът няма

статистическа стойност. Това означава, че така установената зависимост между

пазарната капитализация върху изменението на нивото на оповестяване на методите

за оценка в ГФО не може да се счита за научно доказана.

 Дружествата с по-големи обеми инвестиции в инвестиционни имоти

отчитат по-високо ниво на оповестяване. Равнището на значимост sig=0,450>0,05

показва, че резултатът няма статистическа значимост. Това означава, че така

установената зависимост между обемите инвестиционни имоти върху изменението

на нивото на оповестяване на методите за оценка в ГФО не може да се счита за

научно доказана.

И така, по отношение на правната рамка и регулация се твърди, че моделът на

дружества със специална инвестиционна цел, въведен със ЗДСИЦ, работи добре в

българската правна действителност както в период на добър бизнес, така и във време

на криза. Самите ДСИЦ са се утвърдили като полезен и атрактивен инструмент за

инвестиране. Същевременно ЗДСИЦ е пример за това как един положителен

чуждестранен законодателен опит може да се адаптира  успешно и дори критично

към българската икономическа и правна действителност. Съществуващата уредба

може да бъде значително подобрена, като водеща в тази насока следва да бъде

натрупаната от КФН практика по предварителен  и последващ контрол над АДСИЦ.

По отношение на счетоводната част от дисертационното изследване, касаеща

инвестиционните имоти, се твърди, че обосноваването на избора на подходящ

счетоводен модел за тяхното отчитане зависи от вземането на важни управленски

решения относно разбирането на същността на оценявания актив, анализа на

неговите характеристики, проучването на пазара и други. Инвестиционните имоти се

признават като активи в отчета за финансовото състояние на дружествата само в тези

случаи, когато е налице спазването на правилата за признаване, регламентирани в

МСС/МСФО. Прилагането на съвременната концепция за оценка по справедлива

стойност на инвестиционните имоти в голяма степен съответства на идеята за вярно
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и честно представяне на информацията във финансовия отчет и позволява отразяване

на реалното финансово положение на компанията.

И накрая, в обобщение на всичко направено, в настоящата дисертация е

разгледана същността, признаването и първоначалното оценяване, последващото

оценяване, особеностите на отчитането и представянето във финансовите отчети на

инвестиционните имоти. Също, представено е  емпирично изследване за състоянието

на инвестиционните имоти на всички публично-търгувани предприятия, включени в

обхвата на индекса BGREIT и всички АДСИЦ, листвани на БФБ, с изключение на

тези в ликвидация, в несъстоятелност, без публикувани актуални данни, за

секюритизация на вземания и регистрираните през последната година на

изследването за три последователни години, съответно 2016 г., 2017 г. и 2018 г.

Следва да се отбележи, че извършеното изследване не претендира за изчерпателност

по отношение на всички съпътстващи проблеми, свързани с инвестиционните имоти,

а то очертава основни положения, свързани с отчитането им, оценката им и

представянето им. Изразява се надеждата, че направената стъпка в тази посока ще

постави основата на задълбочени изследвания на незасегнатите въпроси. С други

думи, върху част от въпросите е акцентирано, а на други е поставено началото за

търсения на автора в практиката или в продължаващи разработки.

IV. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

В  дисертационния труд могат да се откроят следните по-съществени

приносни моменти:

1. Изследвани са теоретико-методологическите въпроси, свързани с

дружествата със специална инвестиционна цел, тяхната правна рамка в България и

чуждия опит, послужил за създаването на този инструмент на капиталовия пазар у

нас. Изяснена е многоаспектната същност на инвестиционните имоти и е

конкретизирана в терминологично и класификационно отношение интерпретацията и

разбирането на категорията «инвестиционен имот». Аргументирани са предимствата
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и недостатъците от инвестициите в инвестиционни имоти и основните компоненти

на добрата инвестиция в тях.

2. Многоаспектната същност на инвестиционните имоти е разработена през

призмата на международните счетоводни стандарти в съчетание с разбирането, че

инвестиционните имоти са значително перо във финансовите отчети на дружествата

със специална инвестиционна цел. В тази връзка е установено и аргументирано

становището, че възникването или съзнателното допускане на една или няколко

грешки при тяхното признаване, отчитане, оценяване и оповестяване би могло да има

съществено значение върху финансовия резултат на предприятието.

3. Извършено е емпирично изследване за периода 2016 – 2018 г. на

финансово-счетоводната информация от публичните отчети на две групи изследвани

предприятия – акционерни дружества със специална инвестиционна цел, които

формират борсовия индекс BGREIT и всички акционерни дружества със специална

инвестиционна цел, борсово регистрирани на БФБ към 01.07.2019 г. Анализирани са

резултатите от изследването и са организирани изводи. Изследването не претендира

за изчерпателност, но може да се каже, че е първо по рода си изследване в България

по разглежданите въпроси.
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