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SPREMEMBE MSOV 2007 
Overview of changes in International  

Valuation Standard 2007 

POVZETEK ● S sprejetjem Hierarhije standardov ocenjevanja vrednosti so bili v 
slovenskem ocenjevalskem prostoru uzakonjeni Mednarodni standardi ocenjevanja 
vrednosti (MSOV). Trenutno je v veljavi osma izdaja MSOV z dne 31.7.2007. Glede na 
to, da je cilj MSOV oblikovanje in izdajanje standardov ocenjevanja vrednosti, ter 
uskladitev le-teh med državami sveta, Odbor za mednarodne standarde ocenjevanja 
vrednosti (OMSOV) teži k temu, da se MSOV odzivajo na spremembe tako mednarodnih 
standardov ra�unovodskega poro�anja (MSRP), kakor tudi mednarodnih ra�unovodskih 
standardov javnega sektorja (MRSJS). Posledi�no vsebuje zadnja izdaja MSOV 2007 
številne vsebinske spremembe posameznih standardov kakor tudi na�inov uporabe in 
pojasnjevalnih opomb. Za strokovno delo pooblaš�enih ocenjevalcev vrednosti 
premoženja2 je zato pomembno, da teko�e sledijo vsem novostim MSOV in jih kot take 
tudi uporabljajo pri svojem delu.  

Klju�ne besede ● Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV), 
Mednarodni na�in uporabe ocenjevanja vrednosti (MNUOV), Mednarodne pojasnjevalne 
opombe ocenjevanja vrednosti, Odbor za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti 
(OMSOV), podlage ocenjevanja vrednosti, tržna vrednost, podlage ki niso tržna 
vrednost, ocenjevanje vrednosti za ra�unovodsko poro�anje, ocenjevanje vrednosti za 
namene zavarovanega posojanja 

1. UVOD 
S sprejetjem Hierarhije standardov ocenjevanja vrednosti, ki je dne 8.5.2004 
(Uradni list RS številka 47/04) nadomestila do takrat veljavne Slovenske 

                                                      
1
 Karin Lušnic, mag. ekonomske znanosti, univ. dipl. ekon.; pooblaš�ena ocenjevalka vrednosti podjetij pri 
Slovenskem Inštitutu za revizijo, �lanica American Society of Appraisers (ASA), zaposlena pri podjetju 
Ultra d. o. o. kot direktorica za podro�je financ. 

2
 Premoženje je v tem zapisu obravnavano v najširšem smislu, in se nanaša tako na podjetja, nepremi�ninske 
pravice, naprave in opremo ter neopredmetena sredstva. 
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poslovnofinan�ne standarde, so bili v slovenskem ocenjevalskem prostoru 
formalno uzakonjeni Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV). Od 
tega datuma dalje smo slovenski ocenjevalci vrednosti zavezani pri 
ocenjevanjih vrednosti premoženja upoštevati navodila MSOV.  

Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti izdaja Odbor za mednarodne 
standarde ocenjevanja vrednosti (OMSOV). Prvi standardi so bili izdani leta 
1985, do sedaj pa je OMSOV izdal osem predelav MSOV. Od 31.7.2007 je v 
veljavi novelirana osma izdaja Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti, 
ki prinaša precej vsebinskih novosti.  

Najve�ja sprememba se nanaša na Mednarodni standard ocenjevanja vrednosti 
številka 2 (MSOV 2), podlage, ki niso tržna vrednost, ki je bil v osmi izdaji 
MSOV bistveno spremenjen in uvaja nove opredelitve podlag ocenjevanja 
vrednosti. Znatno je bil dodelan tudi Mednarodni na�in uporabe ocenjevanja 
vrednosti 2 (MNOUV 2), ocenjevanje vrednosti za namene zavarovanega 
posojanja. Na novo pa sta bila dodana Mednarodni  na�in uporabe ocenjevanja 
vrednosti 3 (MNUOV 3), ocenjevanje vrednosti sredstev javnega sektorja za 
ra�unovodsko poro�anje in Mednarodna pojasnjevalna opomba 15, ocenjevanje 
vrednosti zgodovinskih nepremi�nin. 

Ker je za strokovno ocenjevanje vrednosti premoženja nujno dobro 
razumevanje smernic in navodil, ki jih uzakonjajo MSOV, bom v nadaljevanju 
podala podrobnejši pregled bistvenih novosti in spremembe, ki jih v osmi izdaji 
uvajajo MSOV 2007 in poskušala nakazati v kakšni meri navedene spremembe 
vplivajo na ocenjevanje vrednosti premoženja. Glede na to, da v okviru tega 
prispevka ne bom uspela odgovoriti na vsa odprta vprašanja, ki se porajajo v 
povezavi z novimi MSOV 2007 upam, da bo naveden prispevek spodbudil 
konstruktivno debato v okviru stroke ocenjevalcev vrednosti in pripomogel pri 
iskanju odgovorov.  

2. ORGANIZIRANOST OMSOV IN MSOV 

2. 1. Vloga Odbora za Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti 
(OMSOV) 

Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (v nadaljevanju »MSOV«) 
pripravlja in izdaja Odbor za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (v 
nadaljevanju »OMSOV«). OMSOV je nastal kot posledica iniciative �lanov 
Kraljevega inštituta pooblaš�enih ocenjevalcev (RICS) in predstavnikov 
organizacije ocenjevalcev vrednosti iz ZDA. Od leta 2003 dalje je OMSOV 
registrirano združenje, ki vklju�uje strokovna združenja ocenjevalcev vrednosti 
iz vsega sveta in jih zavezuje s svojo ustanovno listino. Leta 2004 je �lan 
OMSOV postal tudi Slovenski Inštitut za Revizijo. 
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Cilji OMSOV so dvojni: 

• oblikovanje in izdajanje – v javnem interesu – standardov ocenjevanja 
vrednosti za ocenjevanje vrednosti premoženja in za pospeševanje 
njihovega sprejetja v svetu, 

• uskladitev standardov med državami sveta ter identifikacija in razkrivanja 
razlik v stališ�ih uporabe standardov, kot se pojavljajo.  

Trenutno je OMSOV v fazi prestrukturiranja, v okviru katerega se bo 
spremenila njegova organizacijska struktura in sicer z namenom strokovne in 
finan�ne izboljšave delovanja tega organa. Po koncu prestrukturiranja bo 
OMSOV organiziran na podoben na�in kot Odbor za mednarodne standarde 
ra�unovodskega poro�anja, in sicer bodo njegove klju�ne sestavine: 

• Odbor za oblikovanje standardov (Standards Board), 

• Pojasnjevalna komisija (Interpretation Committee), 

• Odbor pooblaš�encev (Board of Trustes), in 

• Strokovni odbor (Professional Board). 

Prestrukturiranje naj bi bilo zaklju�eno do Maja 2008. 

Poleg izdajanja standardov, OMSOV teko�e izvaja tudi druge pomembne 
projekte, ki se nanašajo na stroko ocenjevanja vrednosti, in sicer objavlja 
strokovne �lanke, prezentacije, belo listino in hkrati spodbujajo strokovno 
debato preko javnih strokovnih obravnav vseh na OMSOV spletni strani 
objavljenih dokumentov.  

Trenutno je v teku odmeven projekt, katerega cilj je priprava vsebinskih 
smernic za ocenjevanja vrednosti neopredmetenih sredstev za namen 
ra�unovodskega poro�anja. Naveden projekt je posledica spodbude, ki jo je 
OMSOV dobil s strani odbora za MSRP in s strani �lanov OMSOV. Na spletni 
strani je tako na voljo osnutek gradiva »Ocenjevanje vrednosti neopredmetenih 
sredstev za namene ra�unovodskega poro�anja«, ki je trenutno namenjen javni 
razpravi, kakor tudi komentarji združenj ocenjevalcev vrednosti glede vsebine 
predlaganega osnutka. Pri�akuje se, da bo navedeno gradivo v prihodnje 
sestavni del MSOV, povsem verjetno v obliki nove Mednarodne pojasnjevalne 
opombe.  

Spletna stran OMSOV se nahaja na naslovu http://www.ivsc.org/, kjer si je 
mogo�e poleg MSOV ogledati tudi vse druge projekte s katerimi se trenutno 
ukvarja OMSOV.  

2. 1. Organiziranost Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti 
(MSOV) 

MSOV so organizirani tako, da vsebujejo naslednja poglavja: 
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1. Uvod  
2. Zasnove, ki temeljijo na splošno sprejetih na�elih ocenjevanja vrednosti 

(Generally Accepted Valuation Principles)  
3. Kodeks vedenja 
4. Vrste premoženja  
5. Uvod k mednarodnim standardom ocenjevanja vrednosti 
6. Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) - 3 standardi 
7. Mednarodni na�ini uporabe ocenjevanja vrednosti (MNUOV) - 3 na�ini 

uporabe 
8. Mednarodne pojasnjevalne opombe - 15 pojasnjevalnih opomb 
9. Pojmovnik 
10. Seznam kratic 

MSOV sicer vsebujejo posamezne standarde, na�ine uporabe in pojasnjevalne 
opombe kot lo�ena poglavja, vendar je vsako od teh poglavij sestavni del celote 
in se tako nanaša tudi na zasnove (GAVP), vrste premoženja in kodeks etike. 
Standardi, na�ini uporabe in pojasnjevalne opombe imajo vsi enako težo in vsa 
ocenjevanja vrednosti pripravljena na podlagi MSOV, morajo ustrezati na�elom 
in postopkom, razdelanim v teh dokumentih.  

MSOV je potrebno obravnavati kot celoto in ne kot skupek posameznih delov in 
jih tudi brati in izvajati v praksi kot celoto. Vsako ocenjevanje vrednosti, ki 
temelji na MSOV, mora ustrezati vsem njihovim delom.  

3. PREGLED SPREMEMB MSOV OSMA IZDAJA 2007  

3. 1. Pregled sprememb MSOV 2007 

Novosti navedene v novi izdaji MSOV 2007, so odziv na hitre gospodarske 
spremembe na trgih in spremembe mednarodnih standardov ra�unovodskega 
poro�anja ter mednarodnih ra�unovodskih standardov javnega sektorja. Na ta 
na�in skuša OMSOV dose�i, da bi bili MSOV priznani in veljavni v 
ra�unovodstvu in drugih standardih poro�anja in, da bi ocenjevalci vrednosti 
premoženja vedeli kaj se od njih pri�akuje. 

V nadaljevanju so zbirno po poglavjih, podane bistvene vsebinske spremembe 
MSOV 20073: 

                                                      
3
 Ta pregled izpostavlja klju�ne vsebinske spremembe. Posamezne popravke ali reorganizacije dolo�enih 
poglavij sem v tem pregledu zanemarila. Ocenjevalci si lahko vse spremembe v okviru novih MSOV 2007 
pregledajo v MSOV 2007, ki je preveden in, ki je na voljo na spletni straneh Slovenskega Inštituta za 
Revizijo. 
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1. Uvod k mednarodnim standardom ocenjevana vrednosti 

o Graf, ki na strani 6 prikazuje zgradbo standardov, na�inov uporabe, 
pojasnjevalnih opomb in razlag je bil posodobljen tako, da vklju�uje 
nove sestavine MSOV 2007 (MNUOV 3 in PO 15) 

o Graf, ki je v MSOV 2005 prikazoval podlage, ki niso tržna vrednost 
je bil v MSOV 2007 izbrisan 

o Bela listina je bila v celoti izvzeta iz MSOV 2007 in je sedaj 
objavljena na spletni strani OMSOV 

2. Zasnove, ki temeljijo na splošno sprejetih na�elih ocenjevanja 
vrednosti 

o Odstavka 4.6 in 4.7 sta bila predelana. Opredeljujeta termin 
»podlaga vrednosti« (»basis of value«), ki v novih MSOV 2007 
nadomesti izraz »vrsta vrednosti«. Izraz vrsta vrednosti se tako 
po 31.7.2007 ne uporablja ve�. Namesto tega se uporablja izraz 
»podlaga vrednosti« (»basis of value«). Navedeno velja za 
ocenjevalce vrednosti vseh disciplin. 

o Odstavka 9.1 in 9.2.1.3 sta bila predelana.  

� Odstavek 9.1. dolo�a, da bo ocenjevalec vrednosti moral 
uporabiti enega ali ve� na�inov ocenjevanja, da bo ocenil ceno, 
ki jo nakazuje ustrezna podlaga vrednosti. Naveden odstavek na 
ta na�in za izhodiš�e ocenjevanja vrednosti postavi opredelitev 
ustrezne podlage vrednosti. 

� Odstavek 9.2.1.3 obravnava nabavno vrednostni na�in (DRC). 

o Odstavki 7.4, 7.6, 7.7., 7.8 in 9.4. iz MSOV 2005 so bili izbrisani iz 
MSOV 2007. 

3. Kodeks vedenja – manjša sprememba to�ke 3.6 o neodvisnem 
ocenjevalcu vrednosti 

4. Vrste premoženja 

o Nepremi�ninske pravice 

� To�ka 2.61 Nepremi�ninske pravice (str. 32) –  izraz »vrednost 
povezav« je bil v MSOV 2007 nadomeš�en z izrazom 
»sinergijska vrednost«. Definicija sinergijske vrednosti je 
opredeljena v okviru MSOV 2. 

� To�ka 2.7 v MSOV 2005 in vse ostale podsekcije so bile 
izbrisane in niso vklju�ene v MSOV 2007. Obravnavale so 
na�ine ocenjevanja nepremi�ninskih pravic.  

o Premi�nine 
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� Odstavek 3.3.1 v MSOV 2007 je bil predelan in sicer na takšen 
na�in, da ustrezno povzema predelani MSOV 2 glede ocene ali 
se premoženje obravnava kot delujo�e podjetje ali podjetje, ki 
naj bi ga likvidirali. 

o Podjetja 

� To�ke od 4.8.1 do 4.8.3 v MSOV 2005 so bile izbrisane in niso 
vklju�ene v MSOV 2007. Obravnavale so na�ine ocenjevanja 
podjetij.  

o Finan�ne pravice – poglavje se sklicuje na novo Belo listino 
OMSOV o sekuritizaciji.  

5. Uvod k mednarodnim standardom ocenjevanja vrednosti 

o Odstavki 4.2 ter 4.2.1 in 4.2.2 so bili predelani, da bi zagotovili 
skladnost z novim MSOV 2. Izraz netržna vrednost se v MSOV 
2007 ne uporablja ve�. Namesto tega se uporablja izraz »podlaga 
vrednosti, ki ni tržna vrednost«.  

o Pododstavki 3.4 in 4.1.1 iz MSOV 2005 so bili v novih MSOV 2007 
izbrisani. 

6. Standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) 

o MSOV 1 – Tržna vrednost kot podlaga ocenjevanja vrednosti 

V tem standardu ni bistvenih vsebinskih sprememb. 

o MSOV 2 – Podlage, ki niso tržna vrednost (standard je bil bistveno 
vsebinsko spremenjen) 

� Bistveno spremenjena to�ka 3.0 – opredelitev pojmov 

- predstavljene so bile 4 nove opredelitve: podlage vrednosti, 
poštena vrednost, posebni kupec in sinergijska vrednost 

- 2 opredelitvi sta bili vsebinsko skrajšani: vrednost za 
naložbenika in posebna vrednost 

- 7 opredelitev iz MSOV 2005 je bilo v MSOV 2007 izbrisanih: 
vrednost pri uporabi, vrednost delujo�ega podjetja, 
zavarovana vrednost, ocenjena vrednost, odmerjena ali 
obdav�ljiva vrednost, vrednost ostanka, likvidacijska 
vrednost, vrednost pri prisilni prodaji, hipotekarna – posojilna 
vrednost) 

Opredeljena in definirana je bila razlika med podlagami in 
predpostavkami vrednosti. Kot predpostavke vrednosti so bile 
identificirane vrednost delujo�ega podjetja, likvidacijska 
vrednost in vrednost ostanka. Ve� o razliki med podlagami in 
predpostavkami vrednosti v nadaljevanju. 
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� Bistveno spremenjena to�ka 6.0 – razprava 

Predelani standard razvrš�a podlage, ki niso tržna vrednost v 3 
skupine, in sicer: 

- na podlagi lastništva nad sredstvom 

- na podlagi cene, in 

- na zakonski ali pogodbeni podlagi. 

o MSOV 3 – Poro�anje o ocenjevanju vrednosti (ni bistvenih 
vsebinskih sprememb) 

7. Mednarodni na�ini uporabe ocenjevanja vrednosti (MNUOV) 

o MNUOV 1 – Ocenjevanje vrednosti za ra�unovodsko poro�anje (ni 
bistvenih vsebinskih sprememb) 

o MNUOV 2 – Ocenjevanje vrednosti za namene zavarovanega 
posojanja (na�in uporabe je bil bistveno vsebinsko spremenjen, 
uveden je bil pojem hipotekarne posojilne vrednosti) 

� Bistveno spremenjena to�ka 3.0 – opredelitev pojmov 

- predstavljene so bile 4 nove opredelitve: hipoteka, specialno 
premoženje, premoženje povezano s trgovanjem in 
hipotekarna posojilna vrednost 

� V to�ki 5.5 (str. 79 MSOV 2007) je predstavljeno novo besedilo 
o predpostavkah predvidenih pri spremembah stanja 
premoženja. Definirana je uporaba izraza »tržna vrednost kot da 
je dokon�ano« (market value as if complete). 

� Prav tako je bilo novo besedilo predstavljeno v to�ki 6.7 (str. 80 
MSOV 2007), 6.8 (str. 80 MSOV 2007) in 6.14. ter 6.15 (str. 82 
MSOV 2007). 

o MNUOV 3 – Ocenjevanje vrednosti sredstev javnega sektorja za 
ra�unovodsko poro�anje 

Navedeni na�in uporabe je novost v MSOV 2007. 

8. Pojasnjevalne opombe 

o PO 1 – Ocenjevanje vrednosti nepremi�ninskih pravic 

Izraz »premoženje s posebnim trgovalnim namenom« je bil 
nadomeš�en z izrazom »premoženje povezano s trgovanjem«. Gre le 
za spremenjeno poimenovanje.  

o PO 2 – Ocenjevanje vrednosti najemnih pravic  

Ni bilo bistvenih vsebinskih sprememb. 

o PO 3 – Ocenjevanje vrednosti naprav in opreme 
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Vklju�uje odstavek 4.3 o zahtevah MRSJS. 

o PO 4 – Ocenjevanje vrednosti neopredmetenih sredstev 

Manjše pojmovne spremembe. 

o PO 5 – Ocenjevanje vrednosti premi�nin 

Usklajena z novimi izrazi MSOV 2007. 

o PO 6 – Ocenjevanje vrednosti podjetij 

Usklajena z novimi izrazi MSOV 2007. 

o PO 7 – Obravnavanje nevarnih in strupenih snovi pri ocenjevanju 
vrednosti 

Ni bila popravljena. 

o PO 8 – Zmanjšana nadomestitvena vrednost (DRC) 

Navedena pojasnjevalna opomba je bila bistveno predelana. Poleg 
dolo�enih pojmovnih sprememb je bil v novi izdaji dodan še 
odstavek o testu dobi�konosnosti pri poro�anju po DRC. 

o PO 9 – Metoda DCF za tržno zasnovana ocenjevanja vrednosti in 
analize naložb 

Spremenjen je bil naslov ter dodana dolo�ena dodatna pojasnila. 

o PO 10 – Ocenjevanje vrednosti kmetijskega premoženja 

Ni bilo bistvenih vsebinskih sprememb. 

o PO 11 – Pregledovanje ocenjevanja vrednosti 

Ni bilo bistvenih vsebinskih sprememb. 

o PO 12 – Ocenjevanje vrednosti premoženja, povezanega s   
trgovanjem 

Izraz »premoženje povezano s trgovanjem« je nadomestil izraz 
»premoženje s posebnim trgovalnim namenom«. 

o PO 13 – Množi�no ocenjevanje za obdav�itev premoženja 

Ni bila popravljena. 

o PO 14 – Ocenjevanje vrednosti premoženja v ekstraktivnih panogah 

Manjše spremembe in uskladitve z MSOV 2007. 

o PO 15 – Ocenjevanje vrednosti zgodovinskih nepremi�nin  

Navedena pojasnjevalna opomba je novost v MSOV 2007. 

9. Bela listina – (izvzeta je bila is MSOV, od sedaj dalje je objavljena na 
spletni strani OMSOV) 
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10. Seznam kratic (dodane novosti iz MSOV 2007) 

Vse spremembe MSOV 2007 so natan�no po poglavjih in odstavkih navedene 
na strani »vii« MSOV pod naslovom Spremembe med sedmo (2005) in osmo 
(2007) izdajo MSOV.  

3. 2. Razlika med definicijo podlage vrednosti (»basis of value«) in 
predpostavke vrednosti 

Glede na to, da je bil v osmi izdaji MSOV 2007 uveden nov pojem in sicer 
»podlaga vrednosti«, ki od sedaj dalje nadomeš�a pojem »vrsta vrednosti« v 
nadaljevanju poglejmo, kakšna je definicija koncepta podlage vrednosti. 
Predvsem pa si poglejmo tudi kakšna je vsebinska razlika med pojmom 
podlaga vrednosti in predpostavka vrednosti. 

Za razumevanje vsebine podlage vrednosti je bistveno, da najprej razumemo 
kako je zasnovan koncept vrednosti. Vrednost se nanaša na ceno za katero bi se 
najverjetneje pogodili kupci in prodajalci proizvodov ali storitev. Vrednost 
predstavlja hipoteti�no oziroma namišljeno ceno, in tako ni dejstvo, temve� 
ocena najverjetnejše cene. 

 »Podlaga vrednosti opisuje naravo takšne hipoteti�ne transakcije, na primer, ali 
se izvaja na javnem trgu ali ne in kaj vpliva na motivacijo strank. Podlaga 
vrednost je kot takšna izjava o temeljnih na�elih merjenja ocenjevanja vrednosti 
na dolo�en datum. Ne opisuje stanja blaga ali storitve, ki so predmet transakcije, 
na primer ali so poslovno potrebne ali poslovno nepotrebne, ali so vklju�ene v 
druga sredstva ali ne. Posledi�no morajo podlago vrednosti spremljati druge 
predpostavke, da lahko ustrezno opredeli hipotezo ocenjevanja vrednosti» 
(MSOV, Osma izdaja 2007, stran 42 – prevod avtorice).  

MSOV 2007 pozna naslednje podlage vrednosti: 

• Tržno vrednosti (obravnava MSOV 1) 

Ocenjevanje vrednosti premoženja na tržnih podlagah predvideva 
delovanje trga, na katerem potekajo transakcije brez omejevanja netržnih 
sil. Tržna vrednost temelji na trgu zato morajo vsi podatki izhajati iz trga. 

• Podlage, ki niso tržna vrednost (obravnava MSOV 2) 

Ocenjevanje vrednosti premoženja na ne-tržnih podlagah upošteva na�ela 
merjenja, ki upoštevajo alternativno ekonomsko uporabo ali funkcijo 
sredstva, vrednost, ki jo pripišemo nenavadni ali neobi�ajni motivaciji 
strank v transakciji ali vrednost, ki jo dolo�a zakon.  

Predpostavka vrednosti, po drugi strani, definira stanje blaga ali storitve, ki je 
predmet transakcije ali okoliš�ine v katerih se izmenjuje. Od podlage vrednosti 
se razlikuje v tem, da ne opisuje osnovnega cilja merjenja in naravo hipoteti�ne 
transakcije.  
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V skladu z MSOV 2007 poznamo naslednje predpostavke ocenjevanja 
vrednosti: 

• Vrednost delujo�ega podjetja – opisuje situacijo, ko se celotno podjetje 
prenaša kot delujo�a enota.  

• Likvidacijska vrednost – opisuje situacijo, kjer ponujamo skupino sredstev, 
ki delujejo povezano v podjetju, lo�eno v prodajo obi�ajno po zaprtju 
podjetja. �eprav je to ve�krat povezano s prisilno prodajo, ni razloga, da 
sredstev ne bi likvidirali z obi�ajno prodajo po ustreznem postopku.  

• Vrednost ostanka –  opisuje vrednost sredstev, ki jo dosežemo na koncu 
dobe gospodarne uporabe za namen za katerega so bila sredstva izdelana. 

Navedene izraze, ki opredeljujejo predpostavke vrednosti ne smemo uporabljati 
brez nadaljnje kvalifikacije, saj uporabljeni zgolj samostojno ne zadoš�ajo kot 
podlaga za poro�anje. Tako ima lahko delujo�e podjetje eno vrednost za 
specifi�no stranko (podlaga vrednosti – vrednost za naložbenika), druga�no 
vrednost pa na trgu (podlaga vrednosti - tržna vrednost). Posledi�no je nujno, da 
podlago ocenjevanja vrednosti definiramo z uporabo izrazov kot so na primer: 
tržna vrednost delujo�ega podjetja, tržna vrednost sredstev v likvidaciji, pa 
poštena vrednost delujo�ega podjetja, itd.   

4. PODROBNEJŠA OBRAVNAVA MSOV 2  

Ker novi MSOV 2 prinaša precej novosti, v nadaljevanju podajam podrobnejši 
pregled sprememb tega standarda in vpliv le-teh na ocenjevanje vrednosti.    

4. 1. MSOV 2 – Podlage, ki niso tržna vrednost 

MSOV 2 je bil v novi izdaji standardov vsebinsko bistveno spremenjen. Po 
novem se izraz netržna vrednost ne uporablja ve�, namesto tega govorimo o 
podlagah vrednosti, ki niso tržna vrednost. Poleg tega MSOV 2 uvaja nove 
opredelitve in klasifikacijo podlag vrednosti, ter podaja jasno razmejitev med 
tem kaj je po definiciji podlaga ocenjevanja vrednosti in kaj so predpostavke 
ocenjevanja vrednosti (MSOV 2 – to�ka 6.9). Navedeno predstavlja pomembno 
konceptualno spremembo pri razumevanju in uporabi tega standarda. 

Novi MSOV 2 razvrš�a podlage vrednosti, ki niso tržna vrednost v naslednje 3 
kategorije: 

1) Na podlagi lastništva nad sredstvom – Vrednost je v tem primeru 
specifi�na za posamezno podjetje. 

V to kategorijo spada vrednost za naložbenika (prej imenovana 
investitorjeva vrednost). 
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2) Na temelju cene o kateri bi se sporazumeli specifi�ni stranki pri 
menjavi sredstva – Gre za stranki, ki se pogajata kot nepovezani in 
neodvisni, ni pa nujno, da je sredstvo izpostavljeno na širokem trgu, 
sporazumna cena pa lahko izraža specifi�ne prednosti (pomanjkljivosti) 
lastništva vpletenih strank in ne razmer na prostem trgu. Sem spadajo: 

Poštena vrednost (nov pojem) - predstavlja znesek za katerega naj bi 
seznanjeni in voljni stranki zamenjali sredstvo v transakciji med 
nepovezanima in neodvisnima strankama. 

Posebna vrednost - je pojem, povezan z neobi�ajno sestavino vrednosti, ki 
presega tržno vrednost. Posebna vrednost se na primer lahko pojavi zaradi 
fizi�ne, funkcionalne ali gospodarske povezave premoženja z nekim 
drugim premoženjem, kot je sosednje premoženje. Gre za prirastek 
vrednosti, ki bi bil primeren za dolo�enega lastnika ali uporabnika ali 
predvidenega lastnika ali uporabnika premoženja, ne pa za trg nasploh; 
torej je posebna vrednost primerna samo za kupca s posebnim namenom. 
Vrednost povezav, prirastek vrednosti zaradi združitve dveh ali ve� 
upravi�enj do premoženja, predstavlja svojstven primer posebne vrednosti.  

Sinergijska vrednost - je dodatna sestavina vrednosti, ki jo ustvari 
kombinacija dveh upravi�enj ali ve�, kjer je vrednost kombiniranih 
upravi�enj višja od vsote prvotnih upravi�enj. 

3) Na zakonski ali pogodbeni podlagi – Gre za vrednost, ki temelji na 
zakonskih dolo�ilih in/ali pogodbenih podlagah. 

V to kategorijo spadajo vse ocene vrednosti, ki se delajo v skladu z 
zahtevami ZGD-1. 

V to�ki 6.9 MSOV 2 jasno opredeljuje, da podlage ocenjevanja vrednosti ne 
smemo zamenjati s predpostavkami ocenjevanja vrednosti. Kot re�eno je 
podlaga ocenjevanja vrednosti izjava o temeljnih na�elih merjenja ocenjevanja 
vrednosti na dolo�en datum, medtem ko predpostavke ocenjevanja vrednosti 
uporabljamo za opis stanja sredstev in/ali okoliš�in v katerih se izmenjuje. 

4. 2. Novi MSOV 2 in namen ocenjevanja vrednosti  

Glede na to, da se je MSOV 2 v novi izdaji bistveno spremenil, se ocenjevalcem 
vrednosti pri posameznih specifi�nih primerih v praksi, povsem razumljivo 
porajajo vprašanja kako v skladu z novimi MSOV in namenom ocenjevanja 
vrednosti dolo�iti ustrezno podlago ocenjevanja vrednosti (vrsto vrednosti po 
MSOV 2005).  

Ko so bili v veljavi MSOV 2005 je v slovenskem prostoru veljal konsenz, da 
spodaj navedeni nameni ocenjevanja vrednosti, zahtevajo uporabo naslednjih 
podlag ocenjevanja vrednosti (vrst vrednosti po MSOV 2005): 
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Namen ocenjevanja vrednosti Vrsta vrednosti po MSOV 2005 

Nakup/prodaja premoženja Praviloma tržna vrednost4 

Kupoprodaja za specifi�nega kupca Investitorjeva vrednost 

Dav�ni namen Tržna vrednost 

LBO in MBO Tržna vrednost 

Stvarni vložek Tržna vrednost 

Izstop družbenika Tržna vrednost 

Ste�aj in likvidacija  Tržna vrednost 

Iztisnitev delni�arjev Ocenjena vrednost 

Dolo�itev menjalnega razmerja Ocenjena vrednost 

Za potrebe ra�unovodskega 
poro�anja 

Poštena vrednost 

Novi standardi MSOV 2007 nam v primerjavi z MSOV 2005 ponujajo bistveno 
bolj natan�ne in specificirane definicije podlag vrednosti, ki niso tržna vrednost. 
Pomembno je, da pri ocenjevanju vrednosti te elemente prepoznamo in ustrezno 
kvalificiramo. V skladu z MSOV 2007 tako spodaj navedeni nameni 
ocenjevanja vrednosti, zahtevajo uporabo naslednjih podlag ocenjevanja 
vrednosti: 

Namen ocenjevanja vrednosti Podlaga vrednosti po MSOV 
2007 

Nakup/prodaja premoženja Praviloma tržna vrednost 

Kupoprodaja za specifi�nega kupca Na podlagi lastništva nad 
sredstvom – Vrednost za 

naložbenika 

Dav�ni namen Tržna vrednost 

LBO in MBO Tržna vrednost 

Stvarni vložek Tržna vrednost 

                                                      
4
 V izjemnih primerih lahko tudi vrednost za naložbenika. 
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Izstop družbenika Tržna vrednost 

Ste�aj in likvidacija  Tržna vrednost 

Iztisnitev delni�arjev Zakonska ali pogodbena 
podlaga –  

Poštena vrednost  

Dolo�itev menjalnega razmerja Zakonska ali pogodbena 
podlaga –  

Poštena vrednost 

Za potrebe ra�unovodskega 
poro�anja 

Tržna vrednost 

Iz zgornje tabele izhaja, da za vsa ocenjevanja vrednosti, ki temeljijo na 
zakonskih podlagah (iztisnitev, menjalna razmerja – ZGD -1) kot podlago 
vrednosti uporabimo pošteno vrednost in ne ocenjene vrednosti kot je veljalo po 
MSOV 2005. Nadaljnji pristop k oceni vrednosti se v teh primerih ne razlikuje 
od pristopa, ki smo ga uporabljali v preteklosti. Ocena vrednosti mora še vedno 
temeljiti na dejstvu, da je iztisnjeni delni�ar ali delni�ar, ki bo v okviru menjave 
dobil delnico drugega podjetja upravi�en do poštenega in pravi�nega 
nadomestila.    

Nameni ocenjevanja vrednosti, ki zahtevajo uporabo tržne vrednosti, tudi v 
okviru MSOV 2007 zahtevajo enak konceptualni pristop. Novi MSOV za vse 
vrste ocene vrednosti premoženja, ki se izvaja za namene ra�unovodskega 
poro�anja zahtevajo, da se kot podlaga vrednosti brez izjeme uporabi tržna 
vrednost. Ocenjevanje vrednosti za namene ra�unovodskega poro�anja 
podrobneje obravnava MNUOV 1.  

Odprto pa ostaja vprašanje povezano z uporabo termina »notranja vrednost«. V 
skladu z MSOV 2005 je bila notranja vrednost definirana kot znesek upoštevan 
na osnovi razpoložljivih dejstev, ki naj bi bila resni�na ali realna vrednost 
premoženja. Je dolgoro�na zasnova netržne vrednosti, ki izgladi cenovna 
nihanja. Gre za vrednost, ki jo ima dolo�en naložbenik za pravo vrednost, 
upoštevajo� analiti�ne predpostavke, na katerih je ta vrednost utemeljena. �e bi 
enake predpostavke upoštevali tudi drugi naložbeniki, bi lahko postala tržna 
vrednost. Glede na navedeno definicijo je v �asu uporabe MSOV 2005 veljal 
konsenz, da ocenjevanje vrednosti podjetij, ki kotirajo na borzah, zahteva 
uporabo »notranje vrednosti«5. Tržna vrednot kotirajo�ega podjetja naj bi se 
namre� na nek na�in odražala preko tržne cene delnice.  

                                                      
5
 Navedeno ne velja za primere kadar je namen ocenjevanja vrednosti iztisnitev delni�arjev ali dolo�itev 
menjalnih razmerij. 
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Kako torej postopati kadar ocenjujemo vrednost podjetja, ki kotira na borzi v 
skladu s smernicami MSOV 2007? Dejstvo je, da »notranja vrednost« ni 
definirana v okviru podlag, ki niso tržna vrednost, niti niso podane kakršnekoli 
smernice kako ocenjevati podjetja, ki kotirajo na borzah. Termin notranja 
vrednost« je sicer opredeljen v okviru pojmovnika na strani 229 MSOV 2007, 
in pa v okviru pojasnjevalne opombe 5. Iz navedenega bi tako lahko sklepali, da 
ocenjevanje vrednosti podjetij, ki kotirajo na borzah zahteva uporabo tržne 
vrednosti. Pri tem pa se nujno postavlja naslednje vprašanje: Kako obrazložimo 
razliko med tržno ceno delnice na borzi (npr. na dan 31.12.2007 je znašala cena 
delnice Krke d.d. 123,92 EUR) in pa ocenjeno tržno vrednostjo (npr. na dan 
31.12.2007 smo ocenili, da znaša tržna vrednost 1 delnice Krke d.d. 102,55 
EUR)? V gradivu Standards of Value – Theory and Application na strani 26, 
avtorji (Fishman, Pratt in Morrison) nakazujejo na enako problematiko. Avtorji 
notranjo vrednost opredelijo kot tisto, ki izhaja iz fundamentalnih, notranjih 
elementov posameznega podjetja. Tako analitik ali ocenjevalec oceni vrednost 
delnice podjetja XY na dan 31.12.2007 na 40 EUR medtem, ko njegova delnica 
na ta dan na borzi kotira za 30 EUR. V kolikor se investitorji na trgu strinjajo z 
vidikom analitika ali ocenjevalca se bo cena delnice na borzi dvignila do 40 
EUR. V tem primeru bo notranja vrednost podjetja enaka njegovi tržni 
vrednosti. Za navedeno vprašanje v okviru tega prispevka ne ponujam zaklju�ne 
ugotovitve, izpostavljam pa ga za nadaljnjo obravnavo med ocenjevalci.  

Trdimo lahko, da OMSOV pri pripravi novih MSOV ni šel v smeri 
poenostavitve in preglednosti standardov. MSOV 2 je v okviru nove izdaje manj 
pregleden kot v preteklosti, poleg tega pa uporabnikom standardov ne ponuja 
jasnih odgovorov o tem kako obravnavati dolo�ene podlage/vrste vrednosti, ki 
so bile upoštevane v MSOV 2 (2005), nato izbrisane iz MSOV 2 (2007), kljub 
temu pa jih je še vedno možno najti v pojmovniku in posameznih pojasnjevalnih 
opombah. Predvidevam, da bo odgovore na ta vprašanja ponudila javna 
razprava ter vprašanja ocenjevalcev vrednosti, ki bi morala biti naslovljena na 
OMSOV. Pri tem bi bilo smiselno, da bi se kot �lan OMSOV za dolo�ena 
pojasnila in smernice v imenu slovenskih ocenjevalcev vrednosti na OMSOV 
obrnil tudi Slovenski Inštitut za Revizijo.  

5. PREGLED NOVOSTI MNUOV 2 in MNUOV 3 

Glede na to, da se je v MSOV 2007 bistveno vsebinsko spremenil tudi MNUOV 
2 in bil dodan novi na�in uporabe MNUOV 3, v nadaljevanju izpostavljam 
bistvene novosti, ki so vsebovane v teh dveh na�inih uporabe. 

5. 1. MNUOV 2 - Ocenjevanje vrednosti za namene zavarovanega 
posojanja 
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Cilj tega mednarodnega na�ina uporabe ocenjevanja vrednosti je zagotoviti 
okvir za ocenjevanje vrednosti sredstev, ki jih ponudimo ali vzamemo za 
zavarovanje posojila. V novih MSOV je bil tekst besedila te MNUOV usklajen 
z opredelitvijo Evropske direktive 2006/48/EC. Skladno s tem je bil uveden 
pojem Hipotekarne posojilne vrednosti, ki jo bomo definirali v nadaljevanju. 

Pri ocenjevanju vrednosti premoženja za namene zavarovanega posojanja mora 
ocenjevalec vrednosti zagotoviti tržno vrednost premoženja (to�ka 5.1 MSOV 
2007). �e so okoliš�ine takšne, da so odkloni od tržne vrednosti upravi�eni, jih 
mora ocenjevalec identificirati in jasno razkriti. V izjemnih okoliš�inah se lahko 
zahteva ocenjevanje vrednosti na podlagah, ki niso tržna vrednost, pri �emer 
mora ocenjevalec upoštevati MSOV 2.  

Ocenjevanje vrednosti za namene posojanja se lahko zahteva na predpostavki, 
da je prišlo do spremembe v stanju in razmerah nepremi�nine. Takšno 
ocenjevanje vrednosti bo obi�ajno pripravljeno ob predpostavki, da je do 
spremembe prišlo na datum ocenjevanja vrednosti, pri �emer bomo kot podlago 
vrednosti uporabili »tržno vrednost, kot da je dokon�ano« (market value as if 
completed). V takšnem primeru mora ocenjevalec vrednosti v poro�ilu jasno 
opredeliti, da ocenjevanje vrednosti temelji na predpostavki, da je do 
spremembe prišlo že na dan ocenjevanja vrednosti. 

Termin hipotekarna posojilna vrednost, kot opredeljena v okviru MNUOV 2 se 
pojavlja v povezavi s sporazumom Basel II, ki je velikim bankam in drugim 
posojilodajalcem postavil pravila za minimalne kazalnike pla�ilne sposobnosti, 
ki jih morajo izpolnjevati posojilne institucije in pravila za to kako se ti 
kazalniki izra�unavajo. 

Na razvitih trgih z dolgoletno tradicijo in v izjemnih okoliš�inah Basel II 
zahteva oceno tržne vrednosti in hipotekarne posojilne vrednosti zavarovanja, ki 
ga zagotavlja komercialna nepremi�nina. Utež tveganja 50% se uporablja za del 
zavarovanja posojila, ki ne presega omejitve, izra�unane z enim od naslednjih 
pogojev: 50% tržne vrednosti ali 60% hipotekarne posojilne vrednosti, �e je ta 
nižja.   

»Hipotekarna posojilna vrednost pomeni vrednost nepremi�nine, kakor jo 
dolo�i cenilec s preudarno oceno tržljivosti nepremi�nine v prihodnosti, tako da 
upošteva dolgoro�ne trajnostne vidike nepremi�nine, obi�ajne in lokalne 
razmere na trgu, trenutno uporabo in alternativne primerne na�ine uporabe 
nepremi�nine. Pri ocenjevanju hipotekarne vrednoti  se špekulativni elementi ne 
upoštevajo« (MNUOV 2, to�ka 3.5).  

Za pravilno uporabo te MNUOV je pomembno, da razumemo, da  je 
hipotekarna posojilna vrednost dolgoro�na tehnika ocenjevanja tveganj. Kot 
takšna ni podlaga vrednosti in se prvenstveno uporablja le v bankah.  

5. 2. MNUOV 3 – Ocenjevanje vrednosti sredstev javnega sektorja za 
ra�unovodsko poro�anje 
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Naveden na�in uporabe je bil v MSOV 2007 dodan na novo. Predstavlja 
smernice za ocenjevanje vrednosti sredstev javnega sektorja za ra�unovodsko 
poro�anje.  

Sredstva javnega sektorja so tista, ki so v lasti državnih ali paradržavnih 
subjektov, ali jih le-ta obvladujejo in oskrbujejo splošno javnost z blagom in 
storitvami. Ta na�in uporabe je pripravljen v skladu s popravki Mednarodnih 
ra�unovodskih standardov javnega sektorja (MRSJS), vsebovanimi v osnutku za 
razpravo objavljenem Septembra 2005. 

V skladu s tem MNUOV premoženje javnega sektorja obsega:  

• sredstva konvencionalnega donosa in nedonosnega premoženja, in 

• sredstva specialnega premoženja:  

o sredstvi naravne in kulturne dediš�ine, 

o infrastrukturna sredstva, 

o javne zgradbe, 

o javna podjetja, 

o rekreacijska sredstva. 

MNUOV 3 natan�no opredeljuje pojme povezane z Mednarodnimi 
ra�unovodskimi standardi in Mednarodnimi ra�unovodskimi standardi javnega 
sektorja ter na�in uporabe, razpravo, zahteve po razkritju, dolo�ila o odklonih in 
datum veljavnosti. Za podrobnejše razumevanje je nujna poglobljena študija 
navedenega MNUOV, zato tega na�ina uporabe v nadaljevanju ne bom 
povzemala. 

Za ocenjevalce vrednosti je pomembno le to, da se zavedajo, da MNUOV 3 
zahteva, da mora strokovni ocenjevalec vrednosti, ki opravlja ocenjevanje 
vrednosti v skladu s tem na�inom uporabe poro�ati o tržni vrednosti ocenjenega 
sredstva. Vsakršne predpostavke ali kvalifikacije tržne vrednosti morajo biti 
obravnavane s subjektom in razkrite v poro�ilu. �e zanesljiva ocena tržne 
vrednosti ni mogo�a, mora ocenjevalec vrednosti to razkriti v poro�ilu.  

6. OSTALE NOVOSTI POVEZANE Z MSOV IN OMSOV  
V okviru drugih pomembnejših novosti vezanih na MSOV 2007 in OMSOV 
velja opozoriti na strokovne �lanke, prezentacije, belo listino in gradiva, ki so 
na voljo za strokovno obravnavo, objavljena na spletni strani OMSOV 
(http://www.ivsc.org/pubs/index.html.). Navedena gradiva so dobrodošle 
smernice, ki se jih lahko poslužimo ocenjevalci pri vsakdanjem delu.   

OMSOV na spletni strani objavlja naslednje dokumente: 
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Bela listina (»White Paper«) je objavljena s strani OMSOV z namenom 
interpretacije specifi�ne problematike s podro�ja ocenjevanja vrednosti 
premoženja. Kot takšna lahko služi tudi kot vmesni korak pred pripravo 
dejanskega standarda, na�ina uporabe ali pojasnjevalne opombe. Trenutno je na 
spletni strani objavljena bela listina iz Junija 2006 z originalnim naslovom »The 
valuation of Real Estate Serving as Collateral for Securitised Instruments«. 

Tehni�ne �lanke (»Technical Papers«) prav tako objavlja OMSOV. 
Obravnavajo posebne teme izven specifi�nega obsega MSOV. Izhajajo iz 
izkušenj najboljše prakse in najbolj u�inkovitih metod pri obravnavanju 
posamezne problematike. Trenutno je na spletni strani OMSOV objavljen 
tehni�ni �lanek »Mass Appraisal for Propery Taxation« iz Marca 2005. 

Raziskovalno-Informativni �lanki (»Research&Information Papers«) so 
namenjeni promociji in nadaljnjemu razvoju stroke ocenjevanja vrednosti. 
Objavlja jih OMSOV z namenom obveš�anja strokovne javnosti o vseh teko�ih 
raziskavah, ki se nanašajo na stroko ocenjevanja vrednosti. Za navedene �lanke 
je zna�ilno, da ni nujno, da odražajo stališ�a OMSOV, temve� stališ�a avtorja 
posameznega �lanka. 

�lanke na temo MSOV in OMSOV objavlja OMSOV. Obravnavajo teme, ki 
se ti�ejo MSOV in Odbora za MSOV. 

Poleg navedenih dokumentov, OMSOV na spletni strani objavlja še gradiva 
namenjena javni razpravi in osnutke standardov, na�inov uporabe in 
pojasnjevalnih opomb. 

Trenutno je najbolj aktualno gradivo, ocenjevanje vrednosti neopredmetenih 
sredstev za namene ra�unovodskega poro�anja (»Determination of Fair Value 
of Intangible Assets for IFRS Reporting Purposes«), ki je namenjeno javni 
razpravi in ki je bilo objavljeno Julija 2007.  

Navedeno gradivo je razdeljeno v 9 sklopov, v okviru katerih je natan�no 
opredeljen namen tega gradiva, problemi na katere skuša navedeno gradivo 
odgovoriti, tehni�ni vidik ocenjevanja vrednosti, metode ocenjevanja vrednosti 
neopredmetenih sredstev, opredelitev in primerljivi kriteriji za vhodne podatke 
za ocenjevanje vrednosti, primerjava razli�nih na�inov ocenjevanja vrednosti in 
postopek ocenjevanja vrednosti. 

Pripombe na navedeno gradivo so v veliki meri že oddane (možno jih je najti na 
spletni strani OMSOV) in so pozitivne narave. Ve�ina institucij podpira 
predvideno gradivo in vklju�itev le-tega v nove  MSOV kot novo Mednarodno 
pojasnjevalno opombo ocenjevanja vrednosti. 

Glede na to, da celotno gradivo obsega ve� kot 50 strani, priporo�am, da si za 
bolj detajlno poznavanje, vsak posameznik gradivo prebere sam. 
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7. ZAKLJU�EK 
Nova izdaja MSOV 2007 predstavlja odgovor na hitre spremembe na trgih, na 
spremembe Mednarodnih standardov ra�unovodskega poro�anja ter 
Mednarodnih ra�unovodskih standardov javnega sektorja. Kot takšna prinaša 
dolo�ene pomembne spremembe za vse ocenjevalce vrednosti premoženja. 

V novih MSOV je posledi�no uveden nov pojem podlaga vrednosti, ki 
nadomesti do sedaj veljavno vrsto vrednost. V okviru MSOV 2 pa novi 
standardi popolnoma na novo opredelijo in definirajo podlage, ki niso tržna 
vrednost. Ker OMSOV z novimi MSOV ni šel v smeri poenostavitve in 
transparentnosti standardov, je pri�akovati, da se bodo ocenjevalcem vrednosti 
pri uporabi standardov porajala številna vprašanja. V tej situaciji ima Slovenski 
Inštitut za Revizijo kot �lan OMSOV odli�no priložnost, da se kot tak aktivira 
tudi v mednarodni skupnosti ocenjevalcev vrednosti. 

Ker je za ocenjevalsko stroko nujno, da se ažurno odzove na zunanje vzgibe po 
spremembah, se nam novosti, dopolnitve in spremembe obetajo tudi v 
naslednjih letih, v okviru novi izdaj MSOV.  

OMSOV vse napovedane spremembe predhodno objavlja na svojem spletnem 
naslovu, na katerega tudi ažurno sprejema vse komentarje in strokovna mnenja 
ocenjevalske in ra�unovodske stroke glede predlaganih sprememb. Za vse 
ocenjevalce vrednosti je zato nujno, da sproti in redno sledimo spremembam 
MSOV ter ažurno spremlja novosti.  
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SUMMARY ● On May 8th 2004 Valuation Hierarchy became a mandatory 
requirement for all Slovene licensed appraisers. With that act, Slovene appraisers were 
from thereon required to closely follow International Valuation Standards (IVS). The 
latest edition of which was published on July 31st 2007. Since the IVS committee is 
focused on formulation and publishing of Valuation standards and, in addition on it’s 
harmonization among the world’s States it is only natural that the Standards react to 
changes in International Financial Reporting Standards and International Public Sector 
Accounting Standards. The last edition of IVS 2007 therefore incorporates important 
changes of standards, valuation applications and guidance notes. It is therefore 
advisable that Slovene licensed appraisers prudently follow and understand all 
improvements within IVS 2007.     
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