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РЕЗЮМЕ
По принцип анализът на инвестиционните проекти в минната индустрия не се различава съществено от анализа на другите капиталови инвестиции. Все
пак има някои особености, които следва да се отразят в анализа, тъй като влияят върху крайните финансови резултати. В настоящата публикация е
акцентирано върху: Отчисленията по сметка "изчерпване", с които се намалява облагаемата печалба, а оттук плащаните данъци. С този данъчен кредит
собствениците на находищата се стимулират да реинвестират в добива на нови запаси; Предимствата и недостатъците на най-често използваните в
световната практика методи за оценка на инвестиционните проекти;Дърво на решението за инвестициите в минната индустрия; Анализ на несигурността и
риска посредством субективното вероятностното разпределение.
Вместо заключение е потърсен отговор на два съществени за анализа на инвестиционните проекти в минната индустрия въпроса: 1) Може ли да се
дефинира общоприемлива норма на възвръщаемост на проектите в минната индустрия?; 2) Кой е най-ефективният метод за оценка на рентабилността на
проектите?

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКИ
Икономическият анализ на инвестиционните проекти е
необходим за вземането на редица важни решения,
свързани с добива и преработката на минералните
ресурси: Инженерното проектиране на разработването на
находището; Продажбата или закупуването на находището; Промяна на методите за добив и преработка;
Промяна на нивото и/или нормата на добив; Оценка на
активите, облагани с данъци; Промяна на инвестиционната
програма; Оценка на предлаганите лизингови контракти.
С оглед на ограничените финанси, с които фирмата
разполага, мениджърът се стреми да определи найизгодната от всички възможности за инвестиране. Затова
икономическият анализ трябва да даде точен отговор на
два въпроса: 1) Удовлетворява ли конкретният проект
обявените цели на фирмата?; и 2) Как отделният проект да
се сравни с останалите възможности за инвестиране?
Най важната цел на по-голямата част от фирмите е
максимизиране на общата печалба или минимизиране на
краткосрочните загуби. Но
целта може да бъде
разширяване на производството, повишаване на пазарния
дял, диверсификация, вертикална или хоризонтална
интеграция или възможно най-голямото удължаване на
живота на фирмата . Всяка една от тези цели има важно
значение за планирането и следователно за икономическата оценка на алтернативните инвестиционни проекти.
Класирането на алтернативните проекти според
приоритетите на фирмата дава възможност да се прецени
до каква степен всяка отделна инвестиция отговаря на

целите на фирмата. Освен това, така се създава добър
критерий за разпределението на ограничените финансови
фондове. Дори когато има само една инвестиционна
възможност, тя трябва надеждно да се сравни с други
икономически дейности, генериращи печалба. Концепцията, че цената на всяка икономическа дейност е ползата
от най-добрата пропусната възможност, трябва да бъде
интегрална част на всички икономически анализи.
СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
РАЗРАБОТВАНЕТО НА ИЗЧЕРПАЕМИ ПРИРОДНИ
РЕСУРСИ
По принцип инвестициите в проектите за разработване
на изчерпаеми природни ресурси не се различават
съществено от другите капиталови инвестиции. Все пак
има някои характеристики, които следва да бъдат
съобразени в анализа, тъй като може да повлияят на
крайните финансови резултати. Ще подчертаем четири
специфични за естеството на този тип ресурси фактора: 1)
Дългият срок от геоложкото разкритие до използването на
минералните ресурси - в най-добрия случай 7 години, а почесто 8-12 и повече години; 2) Политическата и
социалната среда на регионите, в които са разположени
находищата; 3) Невъзстановимата природа на
минералните ресурси; 4) Данъчната тежест и данъчните
облекчения, резултат от изчерпването на ресурсите. В
анализа тези фактори се отразяват чрез много дълъг
предпроизводствен период, ограниченият живот на
проекта и специфични данъчни дебити (концесиите, данък
обезщетение) и данъчни кредити (отчисленията срещу
изчерпването). Трябва, разбира се, да се отчетат и редица
други съображения, като хетерогенната природа на

минералните и енергийните находища (няма две
находища, които да си приличат напълно) и ограниченото
количество “комерсиален продукт”. Във всяко отделно
находище тези особености създават проблеми с
геоложката и техническа несигурност. Нестабилните
политически, икономически и социални условия също са
източник на риск, тъй като са предпоставка за поглъщане,
конфискация или спиране на добивните работи.

Допускайки, че няма промяна на доказаните запаси и
годишното производство, изчерпването за втората година
е:

Счетоводното отчитане на изчерпванто и включването
му в определянето на нетните парични потоци са ключовите елементи в анализа на инвестиционните проекти в
минната индустрия.

При метода “норма на изчерпването” годишното
изчерпване се изчислява като процент от нетните приходи
от продажбител. Годишното изчерпване обаче не може да
надвишава 50% от печалбата преди отчисляване на
изчерпването.

ИЗЧЕРПВАНЕ

Иизчисляването на изчерпването при норма 10% е
покаэано в таблица 1(O.Rudawsky, стр.61). От отчетите на
мина А се вижда, че 10% от нетните приходи е по-малко
от 50% от печалбата преди изчерпването, затова горният
метод може да се приложи. В случая с мина Б обаче
условието не е изпълнено, затова изчерпването се
изчислява като 50% от салдо 2.

Изчерпване е изземването или намаляването на
ограничените природни ресурси в резултат на добива. В
счетоводните книги изчерпването се отчита като сума,
която се отчислява от приходите и намалява облагаемата
печалба. Отчитането на изчерпване е позволено на
собствениците на мини, петролни полета, други
изчерпаеми ресурси и гори. Само оперативният собственик
може да претендира за такава сметка в счетоводството си.
С други думи изчерпването може да се отчита от
концесионерите, но не и от акционерите.
Шестнадесетата поправка в американската конституция
от 1913 г., отнасяща се до облагаемата с данъци печалба,
позволи за първи път в световната практика да се отчита
изчерпването, а по този начин постъпленията, получавани
като резултат от намаляването на стойността на
природните ресурси, да не се облагат с данъци.
Два са позволените методи за изчисляване на
"изчерпването": 1) "Цена на изчерпването"; и 2) "Норма на
изчерпването". Вторият метод не се прилага от
собствениците на горски масиви. Големите нефтени
компании от своя страна почти не използват метода "цена
на изчерпването". Съгласно първия метод годишното
изчерпване се получава, като сумата от разходите за
придобиване на собственост върху запасите и геологопроучвателните разходи се раздели на общото
количество, оставащи в находището извлекаеми запаси, а
полученият резултат се умножава с количеството запаси,
продадено през годината.

700,000 − 65,700
= 2,19 лв. / тон
290,000

или 2.19 лв/тон. 30 000 т = 65 700 лв. общо отчисления за
изчерпване.

Отчисленията за изчерпване по метода “норма на
изчерпването” винаги може да надвишават отчисленията
по метода “цена на изчерпването”. За разлика от
амортизацията и метода “цена на изчерпването” при
метода “норма на изчерпването” дори собственикът да
възстанови цялата цена на запасите, той ( или тя ) има
право да продължава да отчислява по сметка
“Изчерпване”. Възможността за компенсиране на
изчерпването има важно значение за разработването на
минералните и енергийните ресурси, тъй като осигурява на
собственика един относително изгоден вътрешен източник
на финансиране, който стимулира инвестициите в
проучването и добива на нови запаси.
Опонентите на метода "норма на изчерпване" твърдят,
че този метод е "данъчна вратичка" и като такава
причинява загуби на държавния бюджет. Създават се
условия за свръхинвестиции в добивната индустрия, а
това води до неефективно разпределение на природните
ресурси и нарушаване на концепцията за “данъчната
неутралност”. Според тях отмяната на изчерпването
въобще ще се изрази в повишаване на цените, но няма да
намали предлагането. По-високите цени ще осигурят поефективно използване на всички икономически ресурси.
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК

Например, ако цената на запасите е 500 000 лв,
проучвателните и подготвителните работи са на стойност
200 000 лв., годишните продажби са 30 000 т., а
извлекаемите запаси са 350 000 т. руда, изчерпването за
първата година е:

500,000 + 200,000 700,000
=
= 2,19 лв/тон
350,000 − 30,000
320,000
или 2.19 лв/тон. 30 000 т = 65 700 лв. общо отчисления за
изчерпване.

След като се съберат всички необходими данни,
следващата стъпка е да се определи счетоводната
печалба за всяка една година от живота на инвестиционния проект. Последователността в определянето на
печалбата е добра илюстрация на отделните етапи в
икономическия анализ. Счетоводната печалба по-нататък
се превръща в нетен паричен поток – най-добрият
индикатор за възвръщаемостта на инвестициите.
Представен е хипотетичен пример, в който се оценява
рентабилността на проект за разработване на Разработване на открит въглищен рудник (O.Rudawsky,стр.6869). В табл.2 са описани данни за първата година от

живота на проекта. Годишният добив е 3,1млн.т. и цялото
количество се продава на ТЕЦ на цена 12 лв. за тон.
Брутните приходи са 3,1млн..12 = 37 200 000лв. Една пета
от тази сума се плаща като концесия на собственика на
земята или 37 200 000.0,2 = 7 440 000лв. Така нетните
приходи от продажбите са само 29 760 000 лв. Част от

инвестиционните разходи могат да се отчислят като
текущи разходи в годината, в която са извършени. В
минната индустрия най-често това са разходи за
нематериални активи и разходи за непродуктивната
геологопроучвателна дейност.

Таблица 1. Изчисляване на изчерпването при норма 10%
Нетни приходи
Минус оперативните разходи
Салдо 1
Минус амортизация
Салдо 2
Минус изчерпване
Облагаема печалба

Мина А
450,000
300,000
150,000
50,000
100,000
45,000
55,000

Мина Б
450,000
330,000
120,000
50,000
70,000
35,000
35,000

Паричният поток измерва действителният поток от
фондове към и от проекта. Нетният паричен поток във
всеки период от времето е разликата от притока на
приходи и изтичането на оперативни и капиталови
разходи. Обикновено инвестиционните проекти генерират
първоначално (в предпроизводствения период) негативни
парични потоци, които впоследствие се превръщат в
позитивни (след началото на производството). Нетният
паричен поток във всеки период от времето се различава
от счетоводната печалба по три категории –
амортизацията, изчерпването и признатите за активи
инвестиционни разходи. Първите две се добавят към
счетоводната печалба, тъй като представляват
вътрешнофирмени разходи (не се плащат на външни
субекти). Те са позволени от закона отчисления от
облагаемата печалба и затова влияят индиректно върху
паричния поток. Най-често за активи се признават
(капитализират се) инвестиции с очакван живот по-голям
от една година. Капитализираните инвестиционни разходи
не се отчисляват от облагаемата печалба, но тъй като са
действителни разходи те трябва да се извадят от нетния
паричен поток. Тези разходи могат да се възстановят чрез
годишната амортизация и остатъчната стойност.
Получаването на паричния поток в горния пример е
показано в табл. 3. Финансовата картина на добивните
предприятия зависи в много голяма степен от избрания
метод за счетоводно отчитане на непродуктивната
геологопроучвателна дейност. Макар че този въпрос не се
коментира в настоящата статия, все пак ще споменем, че в

световната практика се използват основно два метода:
Признаване на всички геологопроучвателни разходи
(включително за непродуктивното проучване) за активи; и
Отчитане на разходите за непродуктивно проучване като
текущи разходи.
КРАТЪК КОМЕНТАР НА МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ В МИННАТА
ИНДУСТРИЯ
Най-често използваните техники за оценка на
рентабилността на находищата на изчерпаеми природни
ресурси са счетоводната норма на възвръщаемост (СНВ),
срокът на откупуване (СО), нетната осъвременена
стойност (НОС), относителната осъвременена стойност
(ООС), методът Хосколд и вътрешната норма на
възвръщаемост (ВНВ).
Счетоводната норма на възвръщаемост (СНВ) дълги
години бе най-популярният метод. Той все още се
използва от много компании заради опростения му
характер и ясния краен резултат.
Недостатъците на метода СНВ могат да бъдат
обобщени по следния начин: Игнорира се времевата
стойност на парите; Не се използва концепцията за
паричните потоци; Пренебрегва се остатъчната стойност
на капитала; Няма реална база за сравнение между
печалбите и нормите на възвръщаемост, получени в ра-

Таблица 2. Счетоводна печалба на открития рудник (хил.лв.)
(1) Брутни приходи
Минус (1)·0,2 = (2) Концесии
(1) – (2)
= (3) Нетни приходи
(4) Инвестиции, отчетени като текущи разходи
(5) Оперативни разходи
(4) + (5)
= (6) Общи разходи
(3) – (6)
= (7) Брутна печалба
Минус
(8) Амортизация
(7) – (8)
= (9) Салдо 1
(3) · 0,1
= (10) Изчерпване
(9) – (10)
= (11) Облагаема печалба
(11) · 0,5
= (12) Данъци
(13) Данъчен кредит
(12) – (13)
= (14) Коригирани данъчни задължения
(11) – (14)
= (15) Нетна печалба след данъците

37,200
7,440
29,760
0
16,770
16,770
12,990
3,358
9,632
2,976
6,656
3,328
24
3,304
3,352
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Таблица 3. Счетоводна печалба и нетен паричен поток на открития рудник (хил.лв.)
(15) Нетна печалба след данъците
3,352
Плюс
(8) Амортизация
3,358
Плюс
(10) Изчерпване
2,976
(15) + (8) + (10) = (16) Салдо 2
9,686
Минус
(17) Инвестиции, признати за активи
744
Плюс
(18) Други парични корекции
3
(16) - (17) + (18) = (16) Нетен паричен поток
8,945
зличните години; Не се взема предвид влиянието на
В метода на Хосколд се използват два лихвени процента
предпроизводствения период върху печалбата.
– сигурен, на потъващите фондове, в които се
реинвестират първоначалните инвестиции, и спекулативен
Срокът на откупуване е най-лесният за изчисление,
– на инвестициите в добива на минерални ресурси.
затова е и един от най-предпочитаните методи. Намира
Потъващите фондове обаче не са много популярни в
приложение най-вече в индустрии с бързи технологични
съвременния мениджмънт. Използването на потъващи
промени – ако новата машина остарява морално пофондове ограничава сумата, която се инвестира в
бързо, отколкото физически, то трябва да се осигури
“спекулативната” дейност и по този начин се намалява
печалба в много кратък срок. В такива условия срокът на
общата рентабилност. Спекулативната лихва не може да
откупуване е определящ критерий за рентабилността на
нараства във времето за да компенсира негативния ефект
инвестиционните проекти. Освен това, този метод в
от по-ниската сигурна лихва. Теоретически неправилно е
известна степен дава представа за риска. Дългосрочните
да се твърди, че по-високата лихва компенсира попроекти са рискови, най-малко защото е трудно да се
високорисковите операции. Рискът се измерва и се
прогнозират отдалечените във времето парични потоци. В
отразява в икономическото решение с други методи, а не с
този смисъл срокът на откупуване отразява ликвидността
различни лихви.
на инвестиционните проекти. Разбира се, ако фирмата
желае да получи висока възвръщаемост, то трябва да
Три са основните предимства на ВНВ метода: 1.
предприема рискови инвестиции. Недостатъци на метода
Измерва реално нормата на възвръщаемост на проекта; 2.
СО са, че не отчита времевата стойност на парите и
Дава по-добра представа за очакваната рентабилност; 3.
пренебрегва паричните потоци след срока на откупуване.
Зависи в по-малка степен от цената на капитала.
Затова този метод не дава задоволителна оценка на
Основният недостатък на този метод е заложеното
рентабилността – проектите с по-кратък срок на
допускане, че всички парични потоци на проекта се
откупуване не са непременно по-рентабилни. Методът СО
реинвестират в алтернативи с равен или близък до ВНВ
може да се използва за класиране на алтернативни
лихвен процент. Това допускане е вярно само при
проекти, само ако проектите се с идентични парични
определени обстоятелства. Обикновено нормата на
потоци и продължителност. Връзката е отрицателна –
възвръщаемост варира в широки граници. Затова методът
колкото е по-кратък срока на откупуване, толкова поНОС почти винаги дава по-точна оценка на класирането на
изгоден е проектът. Заради факта, че методът не държи
алтернативните инвестиционни проекти. Другият сериозен
сметка за времевата стойност на парите, той рядко дава
проблем е, че при така наречените неконвенционални
предпочитания на проекти, в които възвръщаемостта се
проекти, в които бъдещите положителни парични потоци
постига след 10 –12 години.
се редуват с отрицателни, методът дава повече от едно
решение.
Нетната осъвременена стойност (НОС) включва и
времевата стойност на парите и паричните потоци.
Въпреки че повечето финансови експерти препоръчват
Методът позволява да се направи точна класация на
методите НОС и ООС, практическите наблюдения
алтернативни проекти с различно разпределение на
показват, че най-популярният метод сред мениджърите е
доходите във времето. Това е възможно обаче, само ако
ВНВ (D.Salvatore,стр.606). Според статистиката 54% от
алтернативните проекти са с идентични първоначални
фирмите използват ВНВ като основен метод за оценка на
инвестиции и продължителност. Сериозен проблем в този
инвестиционните проекти. За сравнение 23% от
метод е определянето на цената на капитала. Освен това
мениджърите дават предпочитание на метода СНВ, а само
цената на капитала не винаги е постоянна през целия
9,8% на НОС. Методите, които не включват концепциите за
живот на проекта. Евентуалните изменения също трябва
времевата стойност на парите и/или за паричния поток
да бъдат заложени в анализа. Друг проблем е, че НОС
(СНВ и СО), се използват главно като вторични методи.
поставя акцент върху максимизирането на печалбата за
сметка на други цели, като ликвидността на фирмата
например.
ДЪРВО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В
МИННАТА ИНДУСТРИЯ
Някои от недостатъците на НОС метода се коригират с
метода относителна осъвременена стойност (ООС), макар
Положителната оценка на рентабилността на инвесче ключовата роля на цената на капитала се запазва. Все
тиционните проекти не винаги е достатъчна за тяхното
пак методът ООС дава възможност за най-точно
одобрение. Стартирането на проектите от добивната
сравнение между проекти с различни първоначални
индустрия (както и несигурните проекти в другите
инвестиции. ООС модифицира НОС метода, като измерва
индустрии) поражда още редица ситуации, в които трябва
нетната осъвременена стойност, получена от 1 инвестиран
да се избере едно от няколко алтернативни решения.
лев.
Окончателното решение за реализирането на проекта
изисква преценката и на тези ситуации.
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Моделът, с който се описват последователно свързаните решения, е известен като дърво на решението.
Наименованието на модела произлиза от графичното му
представяне, което наподобява клоните на дърво.

показва, че резултатите от решението са оценени
посредством вероятностното разпределение. Дървото се
конструира от дясно на ляво, а решенията се взимат
последователно от ляво на дясно.

На фиг.1 е илюстрирано дървото на решението за
разработване на петролно поле (T.Wonnacott, R.Wonnacott,
стр.763). Точката, в която се съединяват два или повече
клона, се нарича възел. Квадратната форма на възела
означава, че мениджърът оценява алтернативните
решения субективно. Когато възелът е кръгъл, това

Първият проблем пред мениджъра е дали компанията
да закупи петролното поле или да инвестира в друга
възможност. Ако реши да купува, следващата дилема е
“достатъчна ли е геоложката информация?” Има две
алтернативни решения – директно сондиране и
допълнителни сеизмични проучвания. При сондиране са

възможни три резултата в зависимост от наличността на
запасите – богато поле, бедно поле и непродуктивен
сондаж. Оценките на първите два резултата са НОС от
разработването на петролното поле, а на непродуктивния
сондаж – разходите за прокарването на сондажа. Ако при
първото сондиране сондажът е непродуктивен, като
алтернатива на преустановяването на работата може да
се приеме решението за повторно сондиране. Сеизмичните проучвания с по-голяма сигурност ще докажат
наличието или отсъствието на запаси. Ако няма запаси
работата се преустановява. Ако обаче се докажат запаси,
следващото решение е повторно сондиране. Цената на
преустановяването на добивните работи в този случай са
разходите за сеизмичните проучвания.

променливите, участващи във ВНВ или някоя друга от
споменатите техники, за да получи решение на
инвестиционния анализ. Стойностите на реалните
икономически показатели обаче почти винаги се определят
с известна несигурност.
В миналото икономистите са използвали термина "риск"
за да дефинират несигурна ситуация, в която са възможни
няколко вероятни резултата. Несигурността от своя страна
е представяна като ситуация, в която вероятните
резултати не са известни. Впоследствие това разбиране се
променя, като се търси причинно-следствена връзка между
двете понятия – рискът е следствие на възможните
несигурни резултати. Например резултатът от решението
за инвестиране не може да се определи със сигурност,
затова за инвеститорът съществува риск от загуба.

При промяна на икономическите условия дървото на
решението също трябва да се промени.

Несигурността в проектите от добивната индустрия е
доста по-голяма отколкото в другите индустрии. На базата
на ограничената геоложка информация трябва да се
избере методът за разработване на находището,
производствена мощност, отговаряща на нормата и нивото
на добив, преработвателните съоръжения и комплекса за
обогатяване/рафиниране. Несигурност може да възникне в
оценяването на запасите, съдържанието на полезна
компонента, търсенето и цените на минералните ресурси,
правителствената политика, както и в много други аспекти

НЕСИГУРНОСТ И РИСК
Дискутираните в раздел 5 методи за оценка на
инвестиционните проекти в минната индустрия служат като
критерии за приемането или отхвърлянето на
инвестиционните проекти, но само когато икономическите
условия са напълно предвидими. В такива условия
мениджърът определя "най-вероятните стойности" на
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на добивните работи. Комбинацията от всички тези
източници на несигурност влияе съществено върху
паричните потоци и нормата на възвръщаемост. Дори ако
отделните видове несигурност са незначителни,
натрупаният ефект може да се окаже голям.

Тази задача се изпълнява от експерти, които разполагат с
най-пълна информация - в случая от главния инженер за
разходите за добив и от директора по маркетинга за
цената. Субективните оценки на експертите са представени в табл.4. Безспорно експертната оценка е найдобрият начин за определяне на вероятностното разпределение. Тя обаче също може да е некоректна. Човек
по природа е склонен на компромиси към собствените си
отговорности. Главният инженер, например, интуитивно
оценява вероятностното разпределение на разходите така,
че да подчертае ефективния добив – вероятността,
действителните разходи да са по-ниски от очакваните,
надвишава

Най–популярният метод за определяне на риска е
експертното (субективното) съставяне на вероятностното
разпределение на промеливите, участващи в метода за
оценка на инвестиционния проект. Мениджърите на даден
рудник може да решат, че несигурните променливи,
участващи в а, са само две – цената на рудата и разходите
за добив (O. Rudawsky, стр.81). За двете променливи е
необходимо да се състави вероятностно разпределение.
Таблица 4. Субективно вероятностно разпределение на цената и разходите за добив (лв)
Цена (Pi)
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00

Вероятност (рi)
0,04
0,07
0,12
0,16
0,20
0,15
0,11
0,09
0,06

Разходи (Ci)
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00

Вероятност (рi)
0,05
0,15
0,22
0,27
0,16
0,10
0,05

Очаквана стойност

Р̂ = 13,11

С̂ = 8,84
Риск

σР = 2,05

σC = 1,49

значително вероятността, действителните разходи да са
по-високи от очакваните. Директорът по маркетинга от
своя страна дава преценка, фаворизираща по- високата
цена на рудата. Като резултат очакваните разходи ще
бъдат по-ниски, а очакваните цена и печалба по-високи.
Минните и енергийните компании обикновено решават
този проблем като ангажират външни консултанти.
Напоследък все по-често вероятностното разпределение
се съставя с методите за симулация.

като прокламираха, че очакваната норма на възвръщаемост трябва да бъде най-малко 32%. Но практиката
показва, че добивните компании са удовлетворени и от два
пъти по-ниска норма на възвръщаемост.
По принцип предпочитанията на всяка компания се
определят от печалбата, производствения ръст, целите,
както и от капитала и класификацията на персонала. В
условията на бързо променяща се икономическа среда
предпочитанията варират непрекъснато. Особено когато
високата очаквана рентабилност е свързана с високо ниво
на несигурност. Ето защо находища, които вече са били
оценени като икономически неизгодни от една компания,
се одобряват и разработват от друга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вместо заключение, обобщавайки всичко казано дотук,
ще потърсим отговор на два специфични въпроса: 1. Може
ли да се дефинира общоприемлива норма на възвръщаемост в добивната индустрия?; и 2. Кой е най-добрият
метод за оценка на рентабилността на находищата?

Нормата на възвръщаемост не е единственият и
окончателен критерий за вземане на решение, въпреки че
за повечето мениджъри е основен показател. В не малка
степен предпочитанията на компанията зависят от
интуицията на мениджъра и личната му преценка. Подобни
фактори обаче трудно могат да бъдат моделирани, тъй
като нямат количествено измерение.

Да допуснем, че мениджърът оценява няколко алтернативни проекта. За всеки проект той определя ВНВ, след
това вероятностното разпределение и накрая очакваните
стойности и стандартните отклонения. Дали обаче
получените резултати са достатъчно убедителни за всички
потенциални инвеститори? Дали проектът, който е
приемлив за компанията А, е приемлив и за компанията Б?
Каква е изискуемата норма на възвръщаемост – 20, 15 или
10%?

Кой е най-добрият, най-обоснованият и най-приложимият метод за оценка на инвестициите в минерални и
енергийни находища. Този въпрос също няма категоричен
отговор. Въпреки че новите техники за оценяване,
използващи концепциите за паричния поток и времевата
стойност на парите, са определено по-точни от
традиционните – СНВ или СО, те далеч не са съвършени.
Ефективността им зависи преди всичко от целите на
анализа. Освен това пълна инвестиционна картина може

Очевидно точен отговор на всички тези въпроси не може
да бъде даден. В миналото консултантски фирми се
опитваха да наложат стандарти в добивната индустрия,
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да се получи, само след като допълнително се оценят
несигурността и риска.
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ABSTRACT
In principal, the investment project in mining industry doesn’t significantly differ from any other capital investment project. There are, however, some specific
characteristics that must be considered, because they may affect the final conclusion. The present article stresses on: depletion allowance – an amount that is
deducted from the net revenue and decreases income before taxes. The depletion allowance has an important role for development of mineral and energy resources,
because it is additional source of financial funds for investments in exploration and development of new deposits; a brief comment of pros and cons of different
appraisal methods of investment projects; decision tree of investment in mining industry; the most used method for measurement the uncertainty and risk – the expert
assigning of probability distribution.
Summing up the discussion two main conclusions may be made: 1.) There is not a common acceptable rate of return of investment projects in mining industry; 2.)
There is not a precise method of evaluation of these projects.

OBJECTIVES OF THE ECONOMIC ANALYSIS OF
INVESTMENT PROJECTS
The economic analysis is necessary for making various
decisions, concerning extraction and processing of mineral and
energy resources: the engineering design of the development
of a deposit; the acquisition or sale of a deposit; a change in
the mining and processing methods; a change in the extraction
rate and/or extraction level; an assessment of value of assets
for taxes purposes; re-evaluation of the investment
programme; the evaluation for the purposes of leasing.
With the limited firm’s finance any manager must select the
best investment opportunity from among those available. The
economic analysis, therefore, must give answer of two
important questions: does the investment project satisfy the
objectives of the firm?; and how does this project compare with
other investment opportunities?
Maximization of the profit or minimization of the short-run
losses is a prior goal for many firms. The goal may be,
however, expansion of production capacity, an increase in
firm’s market share, diversification, vertical and horizontal
integration, or extending the life span of the firm as much as
possible. Each of these goals has an important role in the
processes of planning and consequently in the economic
evaluation of the investment projects. Rank ordering of
investment projects according to priorities of the firm ensures
that a specific project is justified to the goals of the firm. It also
provides good guidelines for the distribution of limited financial
resources. Even there was only one investment opportunity, it
must be compared with other generating profit economic
activities. The concept of the opportunity cost has to be integral
part of each economic analysis.

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT
OF EXTRACTIBLE NATURAL RESOURCES
In principle, the investment in the extractible natural
resources development projects don’t differ from any other
capital investments. There are, however, some specific
characteristics that must be considered in the analysis,
because they may affect the final conclusions. Four specific
factors will be mentioned: the long period from the geological
discovery to the use of the mineral – usually 8 to 12 years; the
political and social environment of the extracting regions; the
nonrenewable nature of the mineral and energy resources;
taxation burden and allowance resulting from the extraction. In
the analysis these factors are reflected in terms of long preproduction period, restricted life time of the extraction, and
specific taxes (royalties) and tax allowances (depletion).
There are other factors that should also be considered. The
heterogeneous nature of deposits and the restricted quantity of
commercial product for example in any mineral and energy
deposit may raise the problem of geological and technical
uncertainty. Unstable political, economic, and social conditions
pose the risk of takeover, expropriation, or the shutdown of
extraction.
Accounting of depletion allowance and determining of net
cash flows are the key elements in the analysis of projects in
mining industry.
DEPLETION ALLOWANCE
Depletion is the exhaustion or diminution of the mineral and
energy resources as a result of their extraction. In the
accounting books depletion allowance represents an amount
that is deducted from the net revenue and decreases income
before taxes. The depletion is given to the owner of extractible
natural resources and standing timber. Only the royalty owners
(the operating owners) may claim to depletion deduction.
The sixteenth Amendment to the U.S Constitution, that
concerned the income taxes, allowed for the first time in the
world’s practice a provision for depletion – it established an
allowance so that revenue resulting from a decline in natural
resource value should not be taxed as income. The conception

of depletion allowance was accepted by the most of the
economic developed countries.
There are two permissible methods of computing depletion
allowance: 1) “cost of depletion” and 2) “rate of depletion”.
Large oil companies avoid the using of the method “cost of
depletion”, whereas owners of the standing timber have never
used the method “rate of depletion”. Under the first method
depletion allowance per year is computed as follows: the sum
from the cost of acquiring the deposit property and exploration
expenditures incurred in discovering this deposit, is divided by
the estimated remaining reserves, and the result is multiplied
by the quantity sold during the year. For example, if the cost of
acquiring the property is 500 000 levs, exploration
expenditures 200 000 levs, the estimated remaining reserves
are 350 000 tons, annual sales are 30 000 tons, depletion
allowance for the first year amounts to:

500,000 + 200,000 700,000
=
= 2,19 levs per ton
350,000 − 30,000 320,000
and 2.19 levs/ton. 30 000 tons = 65 700 annual depletion.
Assuming no changes in the reserves or annual production
depletion for the second year amounts to:

700,000 − 65,700
= 2,19 levs per ton
290,000
and 2.19 levs/ton. 30 000 tons = 65 700 annual depletion
The method “rate of depletion” permits deduction for
depletion as percentage of the net revenue. The depletion
must not, however, exceed 50 percent of net income before
taxes, computed without the deduction for depletion.
The example in table 1 clarifies the process of computing
the allowance of depletion, assuming a percentage depletion of
10 percent (O. Rudawsky, p.61).
The income statement of mine A demonstrates that 10
percent of the net revenue is smaller than 50 percent of
income before taxes and depletion, and therefore this
percentage may be applied. In the case of mine B this
requirement is not valid and the allowance of depletion is
computed as a 50 percent of the net revenue.
The depletion allowance under method “rate of depletion” is
always more than it would be under the method “cost of
depletion”. Unlike the method “cost of depletion and unlike
depreciation under the method “rate of depletion” the owner
may deduct depletion, even he has recovered the full cost of
the property. The depletion allowances have an important role
for development of mineral and energy resources, because
they are additional sources of financial funds for further

investment in exploration and development of new deposits.
During the last years the concept of depletion were under
attack. As a result of the debates the rate of depletion was
reduced and the large companies phased out the method “rate
of depletion”.
NET CASH FLOW
After obtaining or estimating the data needed for an
economic appraisal of mining or energy projects the next step
is determining of accounting profits for the life of the projects.
The sequence in this determining is a good illustration of the
different stages of the economic analysis. Accounting profit
further is covered in to net cash flow – the best indicator of
return on investments. A hypothetical example of project for
development of coal strip mine is considered in table 2 (O.
Rudawsky, pp. 68-69). The annual production is 3.1 million
tons, and all of these are sold to a public utility at a price of 12
levs. The gross revenue is 3.1 millions.12= 37 200 000 levs.
One fifth of this amount is paid as a royalty or 37 200 000
0.2=7 440 000 levs. The net revenue is, therefore, 29 700 000
levs. Part of investments can be legally deducted as current
expenditures – expensed investments. In mining industry such
investments are intangible assets and costs of unsuccessful
explorations.
Cash flow measures the actual flow into or out of the project
per given period of time. Net cash flow is the difference
between revenue inflows and outlays for operating costs and
capital expenditures. Ordinary investment projects generate
negative cash flows, changing into positive flows after
production starts. Net cash flow differs from the accounting
profit in three items: depreciation allowance; depletion
allowance; capitalized investments. The first two items have to
be added to the accounting profit, because they are “inside
flows” for the firm. These are permissible deductions from profit
for tax purposes, and therefore affect the cash flow indirectly.
Capitalized investments are investments with an expected life
time exceeding one year. Nonproductive exploration activity
may also be capitalized. Capitalized investments are not
permissible deductions for the period in which they occurred,
but being actual expenditures they must be deducted in
computing net cash flow. Computing of net cash flow in the
example of coal strip mine is presented in table 3.
The financial statements of the mining firm are strongly
affected from the methods of accounting of exploration
activities. Two methods are applied in the world practice – full
cost (FC) and successful efforts (SE). Under FC, all the costs
of exploration are capitalized, regardless of whether those
costs lead to a specific discovery of reserves. Under SE, only
the exploration costs that result in a producing deposit are
capitalized and those that result in “dry holes” are accounted
as current expenditures.

Table 1. Computing the allowance of depletion, assuming a percentage depletion of 10 percent.
Net revenue

Mine А, levs
450,000

Mine B, levs
450,000

less Operating cost
Balance 1
less Depreciation
Balance 2
less Depletion
Income before taxes

300,000
150,000
50,000
100,000
45,000
55,000

330,000
120,000
50,000
70,000
35,000
35,000

Table 2. Accounting profit of coal strip mine (thousands of levs)
less (1)·0,2
(1) – (2)
(4) + (5)
(3) – (6)
less
(7) – (8)
(3) · 0,1
(9) – (10)
(11) .· 0,5
(12) – (13)
(11) – (14)

(1) Gross revenue
= (2) Royalty payments
= (3) Net revenue
(4) Expensed investment
(5) Operating costs
= (6) Total costs
= (7) Gross profit
(8) Depreciation
= (9) Balance 1
= (10) Depletion
= (11) Profit before taxes
= (12) Taxes
(13) Tax credit
= (14) Adjusted taxes liability
= (15) Net profit after taxes

REVIEW OF THE METHODS OF INVESTMENT
APPRAISAL
The more common method of investment appraisal in mining
industry are: the accounting rate of return (ARR); the pay back
period (PB); the net present value (NPV); the relative present
value (RPV); the Hoskold method; and the internal rate of
return (IRR). A brief comment of pros and cons of different
methods is presented in this section.
The accounting rate of return (ARR) was for many years the
most popular for mining’ managers method. It is still applied,
because of its simplicity and the definite final result. The
shortcomings of the ARR method may be generalized as
follows: it doesn’t use the conceptions of time value of money
and cash flow; the residual value of asset is ignored; there is
no basis of real comparison between profits or rates of return,
obtained in different time periods; the influence of the
preproduction period over profit is not considered.
The payback period (PB) is the simplest evaluation
technique, thus it is very popular. This method is especially
useful for investment projects in industries with rapid
technological development - if the physical life of a new
machine is longer than its obsolescence, it must ensure profits
over a very short period. Under such conditions the payback
period is very appropriate criterion for the profitability of
investment projects. It is also applicable, to some degree, for
measuring risk. Long time projects are risky, at least because it
is not easy to forecast future cash flows. Investments in
relatively short time projects protect the firm against risk. In this
respect payback period reflects the liquidity of investment
projects. Nevertheless, firm may obtain high rate of return
when it undertakes risky investments. The weaknesses of the
method are: time value of money is not considered; cash flows
beyond the payback are neglected. Therefore, the method
doesn’t give a satisfactory assessment of profitability – shorter

37,200
7,440
29,760
0
16,770
16,770
12,990
3,358
9,632
2,976
6,656
3,328
24
3,304
3,352

time period projects are not always more profitable. PB method
may be used, as an indicator for rank ordering, only in the
cases where the projects have identical lifetime and the same
cash flows – the shorter is payback period and the more
profitable is project. Because the method ignores the time
value of money, it seldom gives positive assessment to
projects whose return is reached over a period of 12 – 15
years.
Net present value method (NPV) uses both conceptions –
for the time value of money and for cash flows. Furthermore,
the method considers the full life of projects. Rank ordering of
alternative investments is meaningful only if the initial
investment and the lifetime of the projects are identical. Very
serious problem in using this technique is determining the cost
of capital. The cost of capital is not always constant over the
life of project. Possible changes should be incorporated into
the analysis. Another problem is that, stressing the profit
maximization NPV disregards liquidity of the firm.
Some of the disadvantages of NPV are corrected by the
relative present value (RPV) method, although the problem
with the cost of capital still remains. RPV allows precise
comparison among projects with different initial investments.
The RPV method simply modifies NPV measuring the present
value per lev of investment.
The Hoskold method uses two interest rates – a speculative
one of investment in mining activity and a safe rate of
investment in sinking funds. Presumption in the method is that
the profits obtained will be invested in sinking funds.
Nevertheless, sinking funds are not attractive in modern
financial management. Using of sinking funds reduces the
amounts invested in mining activity and thus reduces the
overall profitability. Speculative rate can’t increase to
compensate the negative effect of the safe rate over the profit.
According to the managerial theory the statement that the

higher rate compensate the higher risky operations is not
correct. Risk probability is measured by other techniques, not
by different interest rates.

The internal rate of return (IRR) method has three main
advantages: it shows the real rate of return of capital
investment; it gives a meaningful measure of the profitability of
projects; it depends to a lower degree on the cost of capital.

Table 3. Accounting profit and net cash flow of coal strip mine (thousands of levs)
(15) ) Net profit after taxes
Add
(8) Depreciation
Add
(10) Depletion
(15) + (8) + (10) = (16) Balance 2
Less
(17) Capitalized investment
Add
(18) Other cash adjustments
(16) - (17) + (18) = (16) Net cash flow
The main disadvantage of the method is the implicit
assumption that all the cash flows are reinvested in
opportunities that yield the same rate of return. This
assumption is valid only under certain conditions. Ordinary, the
rate of return of investment is highly variable. Therefore, NPV
gives almost always more precise assessment of rank-ordering
then IRR. Another problem is that for nonconventional projects
the method gives more then one decision.
Although, more of the financial experts recommend the NPV
and the RPV methods, the statistics data shows that the
managers prefer the IRR method (D. Salvatore, p.606). About
54 percents of the firms used the IRR method as a primary
method for assessment of investment projects. The managers
of 23 percent of the firms have preferences to the method
ARR, and only 9.8 percent to the NPV method. The methods
that ignore the concepts of the time value of money and cash
flow – the accounting rate of return method and the payback
period method, are applied mainly as secondary methods.

3,352
3,358
2,976
9,686
744
3
8,945
probability distribution. While the construction of the tree starts
at the left and moves to the right, the analysis begins at the
right and works backward to the left. The first problem for the
company is whether or not to buy field. If the decision is to buy,
the next dilemma is – drilling immediately on the basis of
available geological information or additional seismic surveys.
If the decision is drilling, there are three possible outcomes –
gusher, wet field and dry hole. The assessments of the first two
outcomes are the net present values of investment projects.
The assessment of the outcome “dry hole” is a negative – the
drilling costs. Dry hole drilling has two alternative decisions –
stopping of activity and second drilling. Seismic surveys must
prove availability of reserves. The alternative decisions here
are again stopping of activity and second drilling. In this case
of “stopping of activity the assessment of outcome are costs for
seismic surveys. When the economic conditions are changed
the decision tree must be adjusted.
UNCERTAINTY AND RISK

DECISION TREE OF INVESTMENT IN MINING INDUSTRY
A positive assessment of the profitability of investment
project is not always enough for its acceptance. Starting of the
projects in mining industry as well as the risk projects in other
industries lead to sequence of situations in which must be
chosen among several alternative decisions. The manager
must also consider these situations to make the final
investment decision.
There is an economic model describing this kind of
subsequent managerial decisions. Since the sequence of
decisions and events are represented graphically as the
branches of a tree, this model has been named “decision tree”.
Figure 1 shows a decision tree for development of oil field
(T. Wonnacott, R. Wonnacott, p.763). The point from which the
branches emanate is called a node. Boxes are used to show
decision nodes – the points at which the manager subjectively
chooses the next branch, while the circles show chance nodes
– the points where the outcome is determined through

In section 5 were discussed some appraisal methods of
economic feasibility of investment projects, assuming full
certainty of economic environment. Under such conditions the
manager determine the most likely values of the variables,
necessary for IRR method or some other techniques for
evaluation, to obtain the solution of economic analysis. In
many situations, however, the manager makes assessments
with some uncertainty.
Many economists use the term risk to define uncertain
situation that can be described with probability distribution.
Uncertainty then is a situation for which probability distribution
can’t be constructed. In recent years this concept was
changed. Risk is accepted as a consequence of possible
uncertain outcomes. For example, the outcome of investment
decision is not certain, so there is a risk of losses. The
magnitude of uncertainty in mining projects is larger than in
most other industries. On the basis of restricted geology
information several important decisions must be made – about
the method for development of deposit, the production

capacity and the processing plant. Uncertainty can arise in the
estimation of reserves, in the assessment of demand and
prices or as a result of government policy. The combined effect
of all these sources of uncertainty has a significant impact over
the cash flows and the rate of return. The cumulative effect
may be large even when the different types of uncertainty have
a low probability of occurrence. The measurement of the
uncertainty and risk, therefore, is very important for making
real assessment of the profitability of investment.
The most used method for measurement the uncertainty and
risk is the expert (or subjective) assigning the probability
distribution to the variations in the value of the variables. The
managers of ore mine may decide that the uncertain variables
are only two – operating costs and the price of ore (O.
Rudawsky, p.81). The probability distribution of both variables
must be assigned by the experts, who have the best
information – in our case the chief engineer for operating costs
and the director of marketing for the variations in the ore price.
Standard deviation, computed on the basis of probability
distribution, is an absolute measure of risk. An example for the
probability distributions of the price and operating costs of
extraction is presented in table 4. The best aspect of this
method – the expert assessment - may lead, however, to
incorrect results. The people are inclined to compromises in
their own favor. The mining engineer will overestimate production efficiency, while the marketing director will favor higher
prices. As a result operating costs will be lower and the price
and profit will be larger. To solve this problem mining
companies often engage outside consultants. Many managers
prefer also the methods for simulating probability distributions.
CONCLUSIONS
Summing up the discussion so far two main conclusions
may be made: 1.) There is not a common acceptable rate of

return of the investment projects in mining industry; and 2.)
There is not a precise method of evaluation of these projects.
Suppose the manager must choose between several
alternative projects. He (or she) computed IRR and probability
distribution with expected value and standard deviation for
each of these projects. Are the results he has estimated
acceptable for all managers and investors and under all
circumstances? Does the project that is attractive for one firm
is attractive for another? What is the required rate of return –
20, 15, 10 percent? Definite answers of all these questions,
obviously, can’t be given. In the past consulting firms tried to
impose standards in the mining industry, announcing that the
expected rate of return must be at least 32 percent. There are
many mining and energy firms, however, which are satisfied
from yielding half of that rate projects.
In principle the preferences of the company depend on the
profit, productivity, objectives, as well as the capital and the
skill of the human resource. Under conditions of changing
economic environment the preferences may vary. It is
especially the case when the profitability is connected to high
level of uncertainty. It is not uncommon then that a deposit,
rejected by one firm, is successfully developed by another firm.
The rate of return is not the only criterion for investment
appraisal, although for more of the managers it is a main
factor. Preferences of the company for example depend on the
intuition and personal judgment of the manager. Practically,
these factors are not considered, because they are not
quantifiable.
What is the best method of investment appraisal in mining
industry? There is just no such a method. Although new
techniques of investment appraisal including the conceptions
of cash flows and time value of money are more precise then
the traditional, they are not perfect. Their efficiency depends to
high degree on the objectives of the analysis. Furthermore, a

full investment picture can be constructed only with additional
analysis of uncertainty and risk. Good managers
Table 4 Subjective probability distributions of the price and operating costs (lеvs)
Price (Pi)
Probability (рi)
Operating costs (Ci)
9,00
0,04
6,00
10,00
0,07
7,00
11,00
0,12
8,00
12,00
0,16
9,00
13,00
0,20
10,00
14,00
0,15
11,00
15,00
0,11
12,00
16,00
0,09
17,00
0,06
Expected value

Р̂ = 13,11

Probability (рi)
0,05
0,15
0,22
0,27
0,16
0,10
0,05

С̂ = 8,84
Risk

σР = 2,05

σC = 1,49

use always two different appraisal methods (IRR and PB for instance). If the results obtained from both methods are similar the
manager’s conclusions are reinforced. If the results are contradictable, manager must solve contradiction, using other appraisal
methods.

REFERENCES
Hamid Beladi and Habib Zuberi, “Environmental constraints and a dynamic model for energy development”, Energy economics,
January 1988, pp. 18-28.
Milton Weinstein and Richard Leckhouser, “Optimal consumption of depletable nature resources”, Quarterly Journal of Economics,
August 1975, pp. 371-392.
Lewis Cecile Gray, “Rent under the assumption of exhaustibility”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 28, May, 1914, pp.466-489.
Harold Hotelling, “The economics of exhaustible resources”, Journal of Political Economy, vol. 39, April, 1931, pp. 137-175.
Walter Nicholson, Microeconomic theory- basic principles and extensions, The Dryden Press, Orlando, 1992
Oded Rudawsky, Mineral economics - development and management of natural resources, ELSEVIER, 1986 .
Dominik Solvasore, Managerial economics, New York, Harpet Colors, 1991.
Thomas Wonnacott,, Ronald Wonnacott, Introductory statistics for business and economics. Singapore, 1990.
Ю.Радев, “Пазарна оценка на екологичните изисквания към добива и преработката ни минерални суровини”, Международна
конференция по опазване и възстановяване на околната среда при проучването, добива на полезни изкопаеми и
металургичното производство, Научни доклади, 1999.
Ю.Радев, “Концепция за дефицитните разходи и ролята им на пазара на минерални суровини”, Минно дело и геология, 1-2,
1999.
Ю.Радев, Моделиране на ефективното разпределение на минерални суровини (с пример за условията на комплекс
“Марица-изток”) - дисертационен труд, Архив на УНСС, 1996.

