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Др Ката Шкарић Јовановић 

 

 

ИМПЛИКАЦИЈЕ ПРИМЕНЕ ФЕР ВРЕДНОСТИ НА ИСКАЗНУ МОЋ ИЗВЕШТАJA О 

РЕЗУЛТАТУ И ТРАДИЦИОНАЛНИХ МЕРИЛА ПЕРФОРМАНСИ 

 

Резиме 

Прописивањем алтернативног поступка за накнадно вредновање материјалних и 

нематеријалних улагања отпочео је процес увођења фер вредности у нормативну 

основу засновану на концепту историјског трошка. Обавезна примена фер вредности 

при валоризацији одређених, у првом реду финансијских,  група средстава и обавеза, 

резултирала је стварањем „мешовите“ основе за финансијско извештавање у којој су 

садржана како правила која потичу из концепта историјског трошка тако и правила 

која потичу из рачуноводства фер вредности. Примена правила која потичу из 

рачуноводства фер вредности је довела до признавања нереализованих добитака што 

је променило садржину како исказаног резултата у Извештају о резултату тако и 

капитала у Извештају о финансијском положају. Добитак/губитак текућег периода 

обухвата сада не резултат потврђен у трансакцијама на тржиту коригован за 

нереализоване губитке, као што је то било у концепту историјског трошка већ и 

разлику између нереализованих добитака и губитака насталих по основу промене фер 

вредности средстава и обавеза који се сагласно меродавним МРС/МСФИ вреднују по 

фер вредноси кроз добитак/губитак. У оквиру Осталог укупног резултата исказани 

добици и губици се акумулирају у сопственом капиталу. Присутво нереализованих 

добитака и губитака у резултату и сопственом капиталу мења не само висину 

традиционалних показатеља успешности већ и њихово значење и намеће потребу 

креирања показатеља успешности који су примерени мешовитој основи. 

Нереализовани добици будући да представљају повећање фер вредности имовине и 

обавеза друштва на дан извештавања у односу на њену књиговодствену вредност, 

нису чврсто, као реализовани добици повезани са приливима готовине. Третирање 

нереализованих добитака као да су реализовани води погрешним одлукама које могу 

угрозити опстанак  друштава.  

Кључне речи:  финансијско извештавање, „мешовита“ основа финансијског 

извештавања,   добитак/губитак текућег перода, остали укупан резултат, мерила 

успешности 

 

Увод 

 

Финансијско извештавање о финансијском положају и успешности привредних 

друштава је настало и развијало се као одговор на потребе корисника финансијских 

извештаја. Круг корисника финансијских извештаја и њихове информационе потребе се 

мењају под утицајем околности у којима привредна друштва послују. Промене  обима и 

врста информација потребних корисницима финансијских извештаја су резултирале не 

само сталним повећањем броја извештаја чије се састављање и презентација захтевају, 

већ што је једнако значајно променама у њиховој форми и садржини.  

Значајне промене правила за признавање и вредновање средстава, обавеза, прихода и 

расхода настале током последњих година захтевале су промене форме и садржине 

Извештаја о финансијском положају и Извештајa о резултату. Деценијама коришћена 

нормативна основа финансијског извештавања, која се заснивала примарно на 

правилима признавања и вредновања изведеним из концепта историјског трошка  је 
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промењена увођењем концепта фер вредности.  Тако да основа на којој се данас граде 

МСФИ представља мешавину наведена два концепта.  

Циљ овог написа је да се размотре три међусобно чврсто повезана питања: (1)  какав је 

међусобни однос између правила за признавање и вредновање имовине и обавеза и 

правила за признавање добитака и губитака, (2) како примена „мешовитог концепта“   

утиче на садржину оствареног резултата и (3) какав утицај има примена „мешовитог 

концепта“   на исказну моћ показатеља за мерење перформанси привредних друштава. 

 

1. Међусобни однос правила за признавање и вредновање елемената финансијских 

извештаја у рачуноводству историјских трансакција и рачуноводству фер 

вредности 

Рачуноводство историјских трансакција, што је адекватнији назив од широко 

прихваћеног назива – рачуноводство засновано на историјском трошку и 

рачуноводство фер вредности, ван сваке сумње представљају два система финансијског 

извештавања који не само да конкуришу један другом већ се и  међусобно искључују. 

Упркос томе  они данас заједно чине основу на којој IASB гради нормативну основу 

финансијског извештавања на глобалном нивоу.  

Разумевање нормативне основе настале комбиновањем концепта историјског трошка 

или рачуноводства историјских трансакција и рачуноводства фер вредности 

претпоставља темељно познавање кључних карактеристика сваког од поменутих 

концепата. При томе иако је примарни циљ разматрање утицаја увођења фер вредности 

у нормативну основу која је била заснована на историјском трошку на исказани 

резултат није могуће избећи разматрање правила за вредновање имовине и обавеза, јер 

се вредновањем имовине и обавеза истовремено детерминише резултат и обрнуто.
1
 

Кључне карактеристике рачуноводства историјских трансакција које опредељују 

садржину како Извештаја о финансијском положају тако и Извештаја о резултату  су 

условљене одабраним циљем финансијског извештавања. У време када је обликован 

концепт историјског трошка извештајни ентитети су били у својини једног или мање 

групе власника а потребан додатни капитал се обезбеђиваво углавном задуживањем 

код банака. Како су у то време власници врло често били укључени и у управљање 

екстерно финансијско извештавање је било оријентисано на задовољавање потреба 

релативно широког круга корисника међу којима су посебно место имали повероци. 

Информације презентиране у финансијским извештајима повериоцима  требале да 

омогуће поуздану процену сигурности њихових потраживања. Кључне информације за 

њих су опрезно одмерена нето имовина и резултат који је потврђен трансакцијама на 

екстерном тржишту. Висину ризика повезаног са позајмљивањем средстава постојећим 

или потенцијалним дужницима повериоци, наиме, заснивају у великој мери на 

вредности њихове сопствене имовине, јер у њој виде гарантну супстанцу за наплату 

потраживања, као и на успешности  њиховог пословања, уверени с правом да, нарочито 

на дуги рок посматрано, дугове враћају само они дужници који успешно послују. За 

повериоце је отуда, од изузетног значаја да не буду доведени у заблуду тиме што ће у 

билансу стања бити прецењена исказана успешност пословања и/или нето имовина  

друштва исказана у билансу стања. 

Остварење овако дефинисаног циља концепта историјског трошка захтевало је да њему 

буду подређена правила за признавање елемената финансијских извештаја и њихово 

вредновање. Није непознато да се она условно деле на правила која треба да онемогуће 

прецењивање нето имовине и правила која су срачуната на опрезно одмеравање 

                                                 
1
 Видети: Doron Nissim, Stephen Penman: (2008) Principles for the application of fair value Accounting, White 

Paper Number Two, Columbia Business Scholl 
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периодичног резултата. Подела је условна стога што, како је већ истакнуто, правила за 

вредновање имовине и обавеза истовремено одређују резултат и обрнуто. 

Примена начелa реализације које као услов за признавање  добитака  и губитака  

поставља њихову тржишну верификацију и  начела импаритета које захтева 

признавање и оних губитака који нису тржишно верификовани, деценијама уназад је 

онемогућавала исказивање прецењених периодичних резултата.  Начело ниже 

вредности за вредновање имовине и начело више вредности за вредновање обавеза 

представљају добро позната правила која треба да онемогуће исказивање прецењене 

нето имовине друштава.  

Забраном исказивања нереализованих резултата набавна вредност за имовину стечену 

куповином и цена коштања за имовину која је учинак друштва су постављене као горње 

границе за њихово вредновање. Ова забрана истовремено одређује набавну вредност  

као доњу границу за вредновање обавеза. 

Захтевом за признавање негативних резулата – губитака и пре њихове тржишне 

верификације, дакле одмах по њиховом настанку, непосредно је одређено да имовина у 

случају пада тржишних цена испод њене књиговодствене вредности треба да буде 

вреднована по нижој тржишној вредности а обавезе у случају повећања износа 

потребног за њихово измирење по вишој вредности. 

У складу са претходним у извештају о резултату, који се у концепту историјског 

трошка сматра примарним извештајем биће исказани реализовани добици, реализовани 

губици и настали а нереализовани губици. У Извештају о финансијском положају 

имовина се исказује по набавној вредности, односно цени коштања или  по нижој 

вредности, а обавезе по набавној или вишој вредности. 

Рачуноводство историјских трансакција, да подсетимо
2
, прати кретање средстава током 

пословног циклуса који почиње набавком фактора производње, наставља се 

трансформацијом набављених фактора производње у учинке и завршава продајом 

учинака на тржишту.  

При утврђивању резултата насталог остварењем пословних циљева друштва поред 

поменутог принципа реализације, значајну улогу има принцип узрочности познат и као 

matching  принцип. Улога овог принципа је да обезбеди правилну алокацију расхода 

као негативне компоненте резултата на обачунске периоде. Једном обрачунском 

периоду, сагласно овом принципу треба доделити као расходе она улагања која су 

морала настати да би се дати приходи остварили.
3
 Примена, већ помињаног принципа 

импаритета, доводи до нарушавања дослености у примени принципа узрочности 

будући да при утврђивању резултата приходима датог обрачунског периода не стоје 

само насупрот тим приходима изазвани расходи већ и настали а нереализовани губици 

иако између њих и прихода не постоји међусобна повезаност. Потреба за опрезним 

одмеравањем нето имовине и резултата сматра се довољно јаким оправдањем за 

прихватање нарушавања принципа узрочности услед примене принципа импаритета. 

Резултат исказан у Извештају о резултату (билансу успеха) одражава успех који је у 

реализацији пословног плана. На основу овог резултата могуће је процењивати  зараде 

                                                 
2
 Видети детаљније: Др Ката Шкарић Јовановић (2009) Финансијска криза повод за преиспитивање 

основа вредновања у финансијским извештајима, зборник радова са 40. Симпозијума Савеза рачуновођа 

и ревизора Србије, Златибор мај 2009. 

 

 

 
3
 Видети: Ранковић др Ј.: (2010)Теорија биланса,   Економски факултет, Београд, стр. 195-200 
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друштва и његову вредност као целине у будућности као и дати оцену о успешности 

менаџмента у извршењу пословног плана 
4
 у претходном периоду.  

Без намере да овом приликом детаљније разматрамо разлоге који су довели до увођења 

фер вредности као основе за вредновање у нормативну основу којом је доминирао 

историјски трошак ипак је нужно истаћи да примаран разлог лежи у потреби да се 

задовоље растуће информационе потребе инвеститора
5
, као и промењене 

информационе потребе поверилаца. Бројни су фактори који су довели до промена у 

обиму и врстама информација неопходних инвеститорима и повериоцима.   Снажан 

раст врста ризика повезаних са пословањем друштава и повећање степена изложености 

друштва тим ризицима засигурно међу њима заузимају значајно место.
6
 

Инвеститори за разлику од поверилаца који су примарно заинтересовани за редовност и 

потпуност наплате главнице дуга и камате, будући да средства у друштво улажу на 

својинској основи су заинтересовани за сталан раст тржишне вредности  друштва. То 

значи да њих занима колико износи фер вредност
7
 нето имовине предузећа на дан 

извештавања, што Извештају о финансијском положају даје статус примарног 

финансијског положаја. Утврђивање фер вредности нето имовине претпоставља 

вредновање по фер вредности и имовине и обавеза друштва, јер је нето имовина 

њихова разлика.
8
 

Вредновање имовине и обавеза по фер вредности у Извештају о финансијском 

положају не може остати без последица по резултат који ће бити исказан у Извештају о 

резултату.  Резултат у рачуноводству фер вредности
9
 исказује промену висине фер 

вредности нето имовине друштва насталу у датом извештајном периоду. Утврђивање 

                                                 
4
 Видети: Stephen Penman: (2006) Financial Reporting Quality: Is Fair Value a Plus or a Minus? Paper for 

presentation at the Information for Better Markets Conference Institute of Chartered Accountants in England and 

Wales, December 18-19, 2006 

 
5
  Истицање у први план информационих потреба инвеститора и поверилаца при дефинисању циља 

финансијског извештавања у Ревидираног Оквиру за финансијско извештавање из 2010. године добра је 

потврда изнетог става. Видети. Ката Шкарић Јовановић: (2011) Концептуални оквир МСФИ – ревизија 

циљева финансијског извештавања и квалитативних карактеристика финансијских извештаја, Финрар 

8/11 Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, Бања Лука 

 
6
 „ У свету у коме је подвојено власништво и контрола, у коме се  власништво у великој мери вреднује на 

основу рачуноводствених информација на тржиштима капитала ми видимо извештавање за инвеститоре 

као императив.   Doron Nissim, Stephen Penman: (2008) Principles for the application of fair value Accouting, 

Center for Excellence in Accounting-Security Analysis, White Paper Number Two,  Columia Business Scholl р.  

 
7
 Коришћење фер вредности у финансијском извештавању није нова пракса. Напротив, фер вредност се 

користи као алтернатива историјским вредностима – набавној вредности и цени коштања, али само под 

посебним околностима. Утврђивање вредности средстава стечених у бартер трансакцији или средстава 

додељених као државна помоћ и обезвређења срестава која су иницијално вреднована по историјском 

трошку су добри примери за овакву употребу фер вредности.    

 
8
 Постојећи инвеститори на основу кретања тржишне вредности друштва доносе одлуке о томе да ли ће 

постојећи улог повећати, смањити или сасвим повући, а потенцијални инвеститори одлучују о томе да ли 

ће улагати у друштво или не. У ту сврху они користе информације о фер вредности имовине и обавеза да 

би сазнали колика је вредност њихових улога и колико су менаџери били успешни у повећању вредности 

њихових улога. 
9
 О рачуноводству фер вредности видети опширније: Stephen Penman: (2006) Financial Reporting Quality: 

Is Fair Value a Plus or a Minus? Paper for presentation at the Information for Better Markets Conference 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales, December 18-19, 2006.   Doron Nissim, Stephen 

Penman: (2008) Principles for the application of fair value Accounting, Center for Excellence in Accounting 

Security Analysis, White Paper Number Two,  Columbia Business Scholl, Шкарић Јовановић К.: Финансијска 

криза повод за преиспитивање основа вредновања у финансијским извештајима, Зборник радова са 

Симпозијума Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Златибор, јун  2009 
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овако дефинисаног резултата захтева примену правила за признавање прихода и 

расхода који се значајно разликују од оних правила која се примењују у рачуноводству 

историјских трансакција. Разлике се тичу, пре свега, признавања добитака. Начело 

реализације, које се сматра неприкосновеним у рачуноводству историјских трансакција 

је у рачуноводству фер вредности, могло би се рећи суспендовано. Оно наиме, нема 

значаја јер добитак се признаје не само када је реализован кроз трансакције на 

тржишту, већ и онда када дође до раста фер вредности активе или пада фер вредности 

обавеза. 

У овим околностима исказани резултат зависи не само од висине добитака и губитака 

који су реализовани, већ значајно и од промена фер вредности имовине, која је на дан 

извештавања у својини друштва. Ради обезбеђења његове поузданости захтева се,  као 

услов за примену рачуноводства фер вредности, да  фер - вредност за власнике – 

инвеститоре буде одређена искључиво променама тржишних цена. Овај захтев је 

познат као као Оne-to-One Principle.
10

 Његова суштина се изражава у захтеву да 

власници не могу бити у позицији да својим пословним одлукама утичу на тржишну 

вредност- фер вредност - средстава и обавеза. 

Како фер вредност имовине и обавеза на дан извештавања може бити не само виша већ 

и нижа од њихове књиговодствене вредности, у рачуноводству фер вредности се 

признају  и нереализовани губици. Тако да за разлику од принципа реализације, у 

рачуноводству фер вредности начело импаритета има своје место. 

Нешто је другачије са принципом узрочности (Matching Principle). Његова примена у 

рачуноводству фер вредности има другачији смисао. Принцип узрочности наиме, због 

чињенице да се фер вредност примењује не на нивоу појединачних средстава и 

обавеза
11

 већ на нивоу група средстава и обавеза које се користе у остварењу пословног 

плана у рачуноводству фер вредности се такође примењује на нивоу портфолија
12

.  

Принцип узрочности у рачуноводству фер вредности не ставља у први план, као у 

рачуноводству историјских трансакција повезивање у билансу успеха прихода и 

расхода, већ усклађивање у билансу стања, фер вредности имовине и обавеза које се 

користе заједно у извршењу пословног плана са циљем да њихова укупна фер вредност 

извештава о њиховом заједничком коришћењу. Повезивање добитака и губитака који су 

последица промене фер вредности ове имовине и обавеза у билансу успеха се отуда 

јавља као последица повезивања њихове фер вредности. 

                                                 
10

  На пример: Тржишна вредност може се сматрати фер вредношћу ако, предузеће купи обвезнице или 

акције ради продаје, наравно уз услов да је реч о редовној трансакцији. Насупрот томе, ако предузеће 

купи залихе ради њихове продаје на мало, тада кроз своје пословање додаје вредност, те тржишна 

вредност није једнака фер вредности за власнике. Због тога се фер вредност користи превасходно за 

вредновање финансијских инструмената и сталне имовине. Детаљније о овом принципу видети:    Doron 

Nissim, Stephen Penman: (2008) Principles for the application of fair value Accounting, Center for Excellence in 

Accounting-Security Analysis, White Paper Number Two,  Columbia Business Scholl р. 23-28. 

 

 

 
11

 „Принцип узрочности примењен на нивоу појединачних средстава и обавеза би могао дати погрешан 

утисак“. Doron Nissim, Stephen Penman: (2008) Principles for the application of fair value Accouting, Center 

for Excellence in Accounting^Security Analysis, White Paper Number Two,  Columia Business Scholl р. 29 

 
12

 Примена фер вредности  се односи увек на групу средстава и обавеза. Тако се на пример, сва 

финансијска средства која су намењена продаји, сва средства која се процењују по фер вредности а 

припадају истој групи основих средстава, сва финансијска средства расположива за продају  се морају 

вредновати по фер вредности.  
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Претходна разматрања су показала да између правила за вредновање имовине и 

правила за признавање резултата постоји снажна међусобна повезаност.  

У рачуноводству историјских трансакција будући да оно усмерено примарно на 

извештавање о резултату правила за признавање добитака и губитака детерминишу 

правила за вредновање имовине и обавеза. Насупрот томе, у рачуноводству фер 

вредности чији је фокус на утврђивању фер вредности нето имовине, правила за 

вредновање имовине одлучујуће утичу на правила за признавање добитака и губитака. 

 

2. Утицај примене  „мешовите“  нормативне основе на утврђивање резултата 

 

Почетак седамдесетих година прошлог века је донео значајне промене у финансијском 

извештавању. Не само да је оснивањем Међународног комитета за рачуноводствене 

стандарде почео процес изградње глобалног система финансијског извештавања већ и 

процес преиспитивања подобности финансијских извештаја заснованих на 

традиционалним правилима признавања и вредновања, да задовоље растуће и 

промењене потребе корисника, у првом реду инвеститора и поверилаца. 

Преиспитивање усклађености постојећих правила признавања и вредновања елемената 

финансијских извештаја са информационим потребама корисника је резултирало 

закључком о потреби изградње нормативне основе у којој би рачуноводство 

историјских трансакција било делом замењено и допуњеноно рачуноводством фер 

вредности. Реализација овог закључка је довела до стварања данас важеће тзв. 

„мешовите“ нормативне основе према којој се у финансијским извештајима за 

вредновање имовине и обавеза користе правила рачуноводства историјских трансакција 

и правила рачуноводства фер вредности.  

Разматрање правила за признавање и вредновање која се примењују у оба наведенена 

концепта представља основу за идентификовање карактеристика „мешовите“ 

нормативне основе и разумевање финансијских извештаја добијених применом у њој 

садржаних правила. Иако је  примарни циљ овог рада разматрање последица увођења 

фер вредности у нормативну основу на исказну моћ утврђеног резултата, није могуће 

избећи разматрање правила за вредновање имовине, због њихове повезаности са 

правилима за признавање добитака и губитака. 

Као последица примене „мешовите“ основе у изградњи Међународних стандарда 

финансијског извештавања (МСФИ)
13

 добијена је  сложена основа за вредновање 

имовине и обавеза и признавање добитака и губитака. Осим већег броја вредности које 

се користе за вредновање имовине и обавеза (набавна вредност, цена коштања, фер 

вредност која не садржи трансакционе трошкове, фер вредност са трансакционим 

трошковима, нето фер вредност, садашња вредност) сложеност основе је повећана тиме 

што се у многим случајевима за иницијално вредновање имовине и обавеза користе 

једне а за накнадно вредовање друге вредности.  

Одређивање овако различитих основа за вредновање појединих облика имовине и 

обавеза срачунато је на пружање поузданих и релевантних информација о 

                                                 
13

 Ако би се МРС/МСФИ  који се односе на вредновањс елемената финансијских извештаја 

класификовали према правилима на којима су изграђени онда би се могли поделити на четири групе:  

МСФИ који су изграђени на правилима рачуноводства историјских трансакција, МСФИ који су 

изграђени на правилима рачуноводства фер вредности, МСФИ у којима се рачуноводство фер вредности 

нуди као алтернатива рачуноводству историјских трансакција и МСФИ у којима се правила 

рачуноводства историјских трансакција прописују за једнан облик имовине и обавеза, а правила 

рачуноводства фер вредности за друге облике имовине и обавеза.  
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финансијском и приносном положају пословних ентитета. Рачуноводству историјских 

трансакција, се наиме, врло често замерало да пружа информације које нису релевантне 

за доношење одлука о инвестирању. Могућност, односно обавеза примене фер 

вредности за сталну имовину и финансијска средства и обавезе треба да отклони 

управо овај приговор. Шта више, полазећи од претпоставке да ће фер вредност бити 

утврђивана на основу тржишне вредности, оцењивано је да ће бити смањена потреба за 

процењивањем те да ће доћи и до повећања поузданости добијених информација
14

. 

Мешовита основа процењивања имовине и обавеза није могла остати без утицаја на 

садржину Извештаја о резултату
15

, односно биланса успеха. Она је значајно променила 

садржину резултата. 

Добици и губици који су реализовани било у трансакцијама продаје готових производа, 

услуга, финансијских средстава, или услед протока времена и настали а нереализовани 

губици признају се и исказују се на исти начин независно од тога да ли се примењује 

рачуноводство историјских трансакција или рачуноводство фер вредности. 

Новина је укључивање, у складу са правилима фер рачуноводства у резултат периода 

добитака који нису реализовани. 

Резултат који је исказан у овом извештају обухвата сагласно правилима рачуноводства 

историјских трансакција:  

(1) добитке и губитке који  су тржишно верификовани и настале али нереализоване 

губитке  и  

у складу са рачуноводством фер вредности: 

(2) утврђене добитке и губитке по основу промене фер вредности средстава и 

обавеза за чије се вредновање користи ова мерна основица. 

Начином презентирања садржине овако дефинисаног резултата се бави МРС 1 

Презентација финансијских извештаја, који је неколико пута ревидиран.
16

  

Захтеви који се у вези са презентацијом добитака и губитака насталих услед промена 

фер вредности имовине и обавеза у неколико одступају од оних садржаних у чистом 

концепту рачуноводства фер вредности. Наиме, разлике између књиговодствене 

вредности имовине и обавеза, која није ништа друго до њихова последња утврђена фер 

вредност и фер вредности на дан извештавања имају различит третман у зависности од 

тога променом фер вредности које имовине и обавеза су настале. 

Добици и губици који настану по основу усклађивања фер вредности: финансијских 

средстава и обавеза које се држе ради трговања, деривата, улагања у некотиране 

                                                 
14

 Видети : О концептима финансијског извештавања и њиховом међусобном односу видети:  Nicolas 

Veron: (2008) Fair value accounting is the wrong scapegoat for this crisis, Bruegel Policy contribution,  Reveue 

d Economie Financiere and Risques, June 2008,  Goeffrey Whittington: (2008) Fair Value and the IASB/FASB 

Conceptual Framework Project:An Alternative View, Abacus, Vol 44, No 2 , Шкарић Јовановић К.: (2009) 

Финансијска криза повод за преиспитивање основа вредновања у финансијским извештајима, зборник 

радова Симпозијума Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Златибор, јун  2009 

 
15

 Изменама МРС 1  - Презентација финансијских извештаја је у два наврата мењан назив извештаја у 

коме се исказује резултат. Најпре је назив биланс успеха замењен називом Извештај о укупном 

резултату, да би у јуну прошле године  био уведен  нови назив Извештај о добитку и губитку и осталом 

укупном резултату, ако се за презентацију користи један извештај, односно Извештај о резултату и 

Извештај о укупном резултату ако се користе два извештаја за презетнацију успеха.  Поменути назив ће 

бити коришћен у мСФИ док извештајни ентитети могу корисити и друге називе. 
16

 Последња ревизија је извршена 16. јуна прошле године. Ревидирани МРС 1 треба применити 

најкасније од 1. јула 2012. године 
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власничке инструменте и инвестиционих некретнина
17

 се у складу са меродавним 

МРС/МСФИ
18

 укључују у добитак односно губитак извештајног периода и исказују се 

у Извештају о о резултату (билансу успеха).  Ови нереализовани добици и губици, 

дакле, заједно са реализованим резултатом чине резултат текуће године који је предмет  

расподеле и основа за оцену успешности. 

Неки од добитака и губитака који такође настају по основу промена фер вредности 

средстава и обавеза имају, међутим, другачији рачуноводствени третман. Према 

меродавним МРС/МСФИ они представају Остали укупан резултат (Оther comprehensive 

income - OCI). Њихов кумулативан износ  се исказује у оквиру сопственог капитала. 

Реч је о:  

- добицима и губицима који настају услед промена фер вредности материјалних и 

нематеријалних улагања када се као алтернативна основа за вредновање користи 

фер вредност и  финансијских средстава која су класификована као финансијска 

средства по фер вредности кроз остали укупан резултат (FVTOCI), 

-  актуарским добицима и губицима који настају по основу планова дефинисаних 

накнада, 

-  добицима и губицима по основу превођења финансијских извевештаја 

иностраних пословања, 

-  ефективном делу добитака и губитака насталих по основу хеџинг инструмента у 

хеџу готовинских токова и 

-  делу добитака и губитака насталих због промене фер вредности оних обавеза 

које су означене као обавезе које се вреднују по фер вредности кроз резултат 

који се може приписати променама кредитог ризика обавеза.    

По наведеним основама настали нереализовани добици и губици у једном извештајном 

периоду се сматрају делом укупног резултата.  

Исказивање реализованих резултата, нереализованих губитака и нереализованих 

добитака и губитака по основу усклађивања фер вредности финансијских средстава и 

обавеза и инвестиционих некретнина не представља новину ни за састављаче  ни за 

кориснике финансијских извештаја. То није случај са осталим укупним резултатом чије 

се укључивање, када је реч о нашој рачуноводственој пракси,  у Извештај резултату  

тек очекује. Отуда и потреба да се презентацији овог елемента укупног резултата 

посвети више пажње.  

Да потсетимо,  Остали укупан резултат, тачније неке од његових компоненти, као што 

су ревалоризационе резерве на пример, се већ годинама исказују преко капитала, без 

укључивања у Извештај о резултату. Укључивање компоненти Осталог укупног 

резултата у наведени извештај  је срачунато на остварење три циља. Први је да се 

постигне конзистентност у презентацији прихода и расхода. Наиме, компоненте 

осталог укупног резултата утичу на промену сопственог капитала, и нису последица 

трансакција са власницима, тако да у потпуности задовољавају дефиницију прихода и 

расхода из Концептуалног оквира, те се њихово исказивање у Извештају о резултату 

сматра сасвим оправданим.
 19

 Једнако важан, други разлог је да се презентацијом 

                                                 
17

 У случају да се ентитет позове на коришћење опције фер вредности ради смањења неусклађености у 

процењивању, и поред испуњења ових услова дужничка финансијска средства се могу вредновати по фер 

вредности кроз биланс успеха.  

 
18

 МСФИ 9 Финансијски инструменти и МРС 40 Инвестиционе некретнине 
19

 Све ставке прихода и расхода, односно све компоненте резулата треба да буду лако уочљиве.Видети: 

Presentation of items of Other Comprehensive Income (OCI), Amendment to IAS 1 Presentation of Financial 

Statements, p. 6  www.ifrs.org/NR/rdonlyres/A980A980-3928-4AD1.../OCIFAQ.pdf  преузето 17.03 2012. 

http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/A980A980-3928-4AD1.../OCIFAQ.pdf
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добитака и губитака који су компоненте осталог укупног резултата корисницима 

финансијских извештаја омогући да процене  релевантност појединачних компоненти 

осталог укупног резултата и да разумеју начин на који компоненте осталог укупног 

резултата могу утицати на добитак или губитак у будућности.
20

 При томе јасно је да ће 

поједине компоненте осталог укупног резултата имати за различите кориснике 

финансијских извештаја различит значај, за неке ће оне бити нужне за разумевање 

перформанси ентитета, док ће за друге бити мање важне. 

Коначно, мада не најмање важно је да се укључивањем осталог укупног резултата у 

Извештај о резултату врши усклађивање између МСФИ и Америчких опште 

прихваћених рачуноводствених принципа (GAAP). 

Начин укључивања  Осталог укупног резултата у укупан резултат може према МРС 1 – 

Презентација финансијских извештаја бити двојак. Друштво - извештајни ентитет 

одлучује о томе да ли ће све добитке и губитке утврђене у складу са меродавним 

МРС/МСФИ
21

 исказати у једном или два извештаја. 

Уколико се извештајни ентитет одлучи за исказивање укупног резултата у једном 

извештају тада се захтева да добици и губици који чине резултат датог периода будe 

исказан одвојено од Осталог укупног резултата. То практично значи да ће у једном 

извештају који се према МРС -1 означава као Извештај о добитку или губитку и 

осталом укупном резултату постојати два одвојена дела.  У првом делу ће бити исказан 

и приходи, расходи и из њих резултирајући добитак или губитак периода, док ће у 

другом делу бити исказане компоненте и износ Осталог укупног резултата. Укупан 

резултат периода је збир или разлика добитка/губитка периода и Осталог укупног 

резултата.  

Опредељење за другу могућност
22

 - састављање два извештаја, се најчешће образлаже  

потребом да се направи јасна разлика између резултата који је основа за утврђивање 

висине пореза на добит, за расподелу и за утврђивање висине зараде по акцији од 

укупног резултата. Извештај о резултату на тај начин, верује се, задржава статус 

примарног финансијског извештаја.   

У првом извештају који се уобичајено означава као Извештај о резултату,  исказује се 

добитак или губитак остварен у извештајном периоду. Он  да подсетимо обухвата 

поред реализованих добитака и реализованих и нереализованих губитака насталих 

углавном по основу обезвређења имовине, и нереализоване добитке и губитке настале 

због промена фер вредности имовине и обавеза које се вреднују по фер вредности кроз 

добитак/губитак. 

Други извештај који се означава као Извештај о осталом укупном резултата садржи 

резултат (добитак или губитак) који је утврђен у првом извештају и све компоненте 

осталог укупног резултата, тако да ће у њему бити исказан укупан резултат извештајног 

периода.   

Укупан резултат периода одражава ништа друго до разлику између фер вредности нето 

имовине на крају и фер вредности нето имовине на почетку извештајног периода.  

                                                                                                                                                         
 
20

 Видети: Presentation of items of Other Comprehensive Income (OCI), Amendment to IAS 1 Presentation of 

Financial Statements www.ifrs.org/NR/rdonlyres/A980A980-3928-4AD1.../OCIFAQ.pdf  преузето 17.03 2012. 
21

 За све добитка и губитке који настану према МРС/МСФИ независно од тога да ли у тренутку настанка 

тангирају резулатили се исказују као промена висине сопственог капитала у стучној литератури се често 

користи израз „ невласничке промене у сопственом капиталу  (non-owner change in equity). 
22

 Исказивање насталих добитака и губитака у два извештаја се сматра као прелазно решење. 

Међународни одбор за стандарде финансијског извештавања даје предност састављају једног извештаја. 

Видети: Presentation of items of Other Comprehensive Income (OCI), Amendment to IAS 1 Presentation of 

Financial Statements www.ifrs.org/NR/rdonlyres/A980A980-3928-4AD1.../OCIFAQ.pdf  преузето 17.03 2012. 

 

http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/A980A980-3928-4AD1.../OCIFAQ.pdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/A980A980-3928-4AD1.../OCIFAQ.pdf
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Независно од тога да ли се компоненте Осталог укупног резултата исказују у оквиру 

јединственог извештаја о резултату или у посебном извештају о осталом укупном 

резултату оне морају бити презентиране тако да се могу добити јасни одговори на 

следећа три питања: 

1. које компоненте осталог укупног резултата и у ком износу неће утицати на висину    

добитка и губитка будућих извештајних периода 

2. које компоненте осталог укупног резултата и у ком износу могу бити накнадно 

рекласификоване у добитке и губитке будућих извештајних периода и 

3. какве су пореске последице  добитака и губитака које чине Остали укупан резултат.  

Добијање одговора на прва два питања претпоставља да се компоненте осталог укупног 

резултата у извештају класификују на: компоненте које неће бити рекласификоване у 

добитак или губитак будућих извештајних периода и оне чија је рекласификација 

могућа.  

У прву групу убрајају се: добици по основу ревалоризације материјалних, 

нематеријалних  улагања, актуарски добици и губици по основу планова дефинисаних 

накнада, добици и губици по основу улагања у власничке инструменте који се вреднују 

по фер вредности кроз остали укупан резултат (финансијска средства која су 

расположива за продају) и део промене фер вредности обавеза које су означене као 

обавезе које се вреднују по фер вредности кроз добитак/губитак који је последица 

промене кредитног ризика повезаног са обавезом
23

 Ови добици и губици се у 

будућности преносе на нерасподељену добит било у тренутку њиховог отуђења или 

престанка признавања средстава или измирења обавеза. 

У финансијским извештајима пословних ентитета у нашој земљи се  превасходно срећу 

добици по основу ревалоризације материјалних, нематеријалних  улагања  и добици и 

губици по основу улагања у власничке инструменте који се вреднују по фер вредности 

кроз остали укупан резултат. 

Другу групу чине добици и губици који могу бити рекласификовани у добитак/ губитак 

периода.  Реч је позитивним и негативним курсним разликама које настају по основу 

прерачунавања финансијских извештаја иностраног пословања у складу са МРС 21  и 

ефективни део добитака и губитака који настају на хеџинг инструменту у хеџ 

трансакцијама готовинског тока. Из ове групе се могу и то не често, финансијским 

извештајима наших пословних ентитета срести само позитивне или негативне  курсне 

разлике настале при прерачунавању позиција финансијских извештаја иностраних 

пословања у домаћу валуту. 

Иако компоненте осталог укупног резултата не подлежу опорезивању ипак се захтева 

да буде утврђен порез на добит који би на њих био плаћен.  Информације о висини 

пореза на добит који би био плаћен на компоненте укупног резултата омогућавају увид 

у могуће пореске последице одлука које је донео менаџмент. Имајући у виду управо 

разматрану поделу компоненти осталог укупног резултата јасно је да прогностичку 

вредност имају информације о висини пореза на добит који се односи на оне 

компоненте које ће у будућности бити рекласификоване у Извештај о резултату.  МРС 

1 пружа могућност да се Извештају о резултату компоненте осталог укупног резултата 

искажу у нето износу, тј. без пореза.  

  

                                                 
23

 Према МСФИ 9 Финансијски инструменти менаџмент има право да означи обавеза које жели да се 

вреднују по фер вредности кроз биланс успеха. Промене фер вредности ових обавеза се исказују као 

добици и губици у извештају о резултату, осим оних које су последица промена бонитета дужника. Део 

промена фер вредности које настају услед промена кредитног ризика повезаног са обавезом се исказује 

преко капитала.  
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 Компоненте добитка или губитка у Извештају о резултату утврђених применом 

„мешовите“ основе изгледају овако
24

: 

1. Пословни резултат (пословни приходи-пословни расходи) 

2. Резултат финансирања (финансијски приходи-финансијски расходи) 

3. Остали резултат (остали приходи-остали расходи) 

4.  Добици и губици по основу промена фер вредности средстава које се вреднују 

по фер вредности кроз добитак/губитак 

5.   Добитак/губитак  пре опорезивања  

6.  Расходи по основу пореза на добит 

6.  Добитак/губитак из дисконтинуираних операција /без пореза/ 

7.    Добитак/губитак  након опорезивања 

 

8. Остали укупан резултат  

Компонетне осталог резултата које се не рекласификују 

Порез на добит за компоненте осталог резултата које се не рекласификују
25

 

Компоненте осталог укупног резултата које се рекалсификују 

Порез на добит за компоненте осталог резултата које се  рекласификују 

 

9.   Укупан резултат периода 

 

Оваква садржина Извештаја  о укупном резултату има за примарни циљ пружање 

информација о успешности менаџмента у свим његовим активностима.  Он по својој 

садржини јасно одражава настојање да се у што је могуће већој мери задовоље 

информационе потребе инвеститора  и да резултат исказан у Извештају о укупном 

резултату одговара промени висине нето имовине исказане у билансу стања.  

 

3. Утицај примене фер вредности на поузданост мерила и на висину перформанси 

извештајних ентитета  

Кључне величине за утврђивање перформанси извештајних ентитета су различити 

нивои исказаног резултата (бруто резултат, пословни резултат након опорезивања, 

резултат из континуираног пословања, пословни резултат пре опорезивања, и др.) и 

сопствени и укупан капитал. Утицај који обавезна или допуштена примена фер 

вредности има како на висину исказаног резултата тако  и на висину исказаног укупног 

                                                 
24

  Приказ садржи само компоненте које опредељују висину добитка или губитка утврђеног применом 

правила садржаних у МРС/МСФИ а не да прикаже све информације које у складу са њима треба да буду 

презентиране у Извештају о резултату. 
25

 Исказивање пореза на добит који се односи на остали укупан резултат има за циљ пружање 

информација о пореским последицама насталих добитака, односно губитака који чине остали укупан 

резултат. Тај резултат није предмет опорезивања све док кроз реализацију добици и губици не постану 

реализовани. МРС 1 пружа могућност да се у компоненте осталог укупног резултата у Извештају о 

резултату искажу у нето износу, односно без пореза, а да се у напоменама искаже износ пореза који је 

повезан са њима. 
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и сопственог капитала чини оправданим разматрање подобности мерила перформанси 

заснованих на концепту историјског трошка за оцену успешности извештајних ентитета 

у условима коришћења „мешовите“  основе финансијског извештавања.  

3.1. Утицај примене фер вредности на поузданост мерила перформанси извештајних 

ентитета 

Примена «мешовите» основе финансијског извештавања,  не онемогућава, с техничког 

аспекта посматрано, утврђивање класичних показатеља успешности извештајних 

ентитета као што су стопa приноса на укупан капитал, спопa приноса на сопствени 

капитал, маржа добити, зарада по акцији и други.  

Међутим, околност да су при утврђивању величина које детерминишу висину ових 

показатеља у обзир узети, у складу са правилима рачуноводства фер вредности,  

нереализовани добици и губици, наводи на преиспитивање њихове поузданости, начина 

њиховог тумачења и њихове довољности . 

Теоријски концепт рачуноводства фер вредности је изграђен на претпоставци о 

савршености тржишта. Када је ова претпоставка испуњена, а то значи да је тржиште 

ликвидно, савршено ефикасно и активно, утврђивање фер вредности није повезано ни 

са каквим тешкоћама, а информације које финансијски извештаји пружају су поуздане 

и релевантне.  У стварности за многа тржишта се не може рећи  да су савршена.  

Одсуство испуњености базичне претпоставке рачуноводства фер вредности 

онемогућава коришћење актуелних тржишних цена за вредновање имовине и обавеза, 

будући да оне не одражавају фер вредност. Ово, разуме се, не значи да у случају 

непостојања активних тржишта примена рачуноводства фер вредности није могућа. 

Непостојање тржишних цена које би одражавале фер вредност само онемогућава 

примену тзв. market-to-market modela. Околност да није могуће утврдити фер вредност  

нивоа 1, како се означава фер вредност утврђена применом market-to-market модела,  

чини нужним за утврђивање фер вредности примену неког од метода вредновања. 

Коришћење модела вредновања за утврђивање фер вредности може угрозити 

поузданост исказаних фер вредности и тиме поузданост на основу њих утврђених 

нереализованих добитака и губитака што даље доводи у питање исказаног резултата и 

нето нето имовине.  

Позданост фер вредности утврђених применом неког од модела вредновања (ниво 2 и 

ниво 3 фер вредности) може бити угрожена по више основа. Састављачи финансијских 

извештаја, боље рећи менаџери, својим проценама о томе да ли је неко тржиште 

активно или не, непосредно утичу на начин утврђивања а тиме и на објективност 

исказаних фер вредности. На основу процене се доносе одлуке о томе да ли наставити 

са применом market-to-market модела или прећи на утврђивање фер вредности путем 

модела процене, и обрнуто, да ли и када треба променити ниво за утврђивање фер 

вредност и прећи са модела вредновања на market-to-market модел.
 26

  

Поузданост исказаних фер вредности, ако не постоје активна тржишта, зависи и од 

одабраног модела вредновања. Применом модела вредновања, да подсетимо, утврђује 

                                                 
26

  Ако се овоме додају и изнуђене трансакције, и трансакције са једном акцијом онда постаје јасно да је 

простор за манипулације информацијама у финансијским извештајима прилично широк. 

Реч је, наиме, о продајама које продавци морају обавити и то обично у кратком року и код којих по 

правилу постигнуте цене не одражавају фер вредност. Ипак цена постигнута у таквим трансакцијама под 

одређеним условима може бити једнака фер вредности. О томе детаљније видети: IASB Expert Advisory 

Panel, Measuring and disclosing the fair value of financial instruments in markets that are no longer active, 

International Accounting Standards Board, London, October, 2008, p 10 
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се фер вредност нивоа 2  и фер вредност нивоа 3
27

. При утврђивању фер вредности 

нивоа 2 у одабране моделе процене уносе се као инпути информације које су доступне 

на тржишту, док се фер вредност нивоа 3 утврђује применом модела процене који се 

заснивају на претпоставкама које су утврђене од менаџмента. Оправдано се очекује да 

ће вредности финансијских средстава утврђене применом одабраних модела бити 

релевантније од тржишних цена које резултирају из трансакција на неактивном и 

неликвидном тржишту. 

Међутим, околност да менаџмент бира модел процене сама по себи може имати за 

последицу да се за исте финансијске инструменте у различитим предузећима утврди 

различита висина фер вредности. Чак и када је модел вредновања исти ако се користе 

различите претпоставке висине, добијене фер вредности ће бити различите. Питање 

које се у таквим ситуацијама оправдано поставља је да ли ће менаџмент пре одабрати 

ону вредност која највише одговара његовим циљевима или ону која у највећој мери 

одражава економску реалност? 

Чак и под претпоставком да је при утврђивању фер вредности имовине и обавеза 

коришћен само market-to-market модел, што је идеал коме се у рачуноводству фер 

вредности тежи, исказане вредности не морају да одражавају фер вреднсот. Ово је 

последица познате особине фер вредности да у периодима раста финансијских тржишта 

подстиче раст цена и задуживања а у периодима пада цена доводи до убрзаног пада 

цена финансијских средстава и обавеза тржишне вредности могу одступати од фер 

вредности. 

Што се већи део имовине и обавеза неког пословног ентитета вреднује по фер 

вредности, постојаће снажнији утицај промена на финансијским тржиштима како на 

његов финансијски положај тако и на исказани успех. Због тога што се цене 

финансијских средстава на финансијским тржиштима формирају под снажним утицајем 

очекивања учесника о будућим приносима ова тржишта се одликују значајним 

степеном променљивости. Ова променљивост се додатно повећава услед 

спекулативних активности неких од учесника на тржишту услед којих се јављају 

значајне разлике између фер (истинске) и тржишне вредности финансијских средстава 

и обавеза. У таквим условима узимање при билансирању, тржишних вредности као фер 

вредности утицаће на исказани финансијски положај и успешност чак и оних учесника 

на тржишту који нису били активни. Проциклично деловање
28

 фер вредности постаје 

израженије када је нарушена тржишна равнотежа. 

                                                 
27

  У складу са МСФИ 13 Мерење фер вредности Ниво 1 – се утврђује као неусклађена цена са активних 

тржишта за идентична средства или обавезе. Ентитет треба да има спососбност приступа овим 

тржиштима на дан вредновања. Фер вредност нивоа 2 осим котираних цена које су укључене у ниво 1 

инпути су  они су директно или индиректно уочљиви за средства или обавезе. Инпути се сматрају 

уочљивим ако  су развијени на основу јавно доступних информација о актуелним догађајима или 

трансакцијама и одражавају претпоставке које учесници на тржишту  могу користити када цене имовину 

или обавезе. Фер вредност нивоа 3  се утврђује методама процене у којима се за утврђивање фер 

вредности имовине и обавеза користе инпути који се не могу уочити на тржишту.  Када  се вреднују 

средства   или обавезе ентитет треба да минимизира коришћење неуочљивих инпута. Међутим, могуће су 

ситације када релеванти инпути нису уочљиви. У таквим околностима као неуочљиви инпути ће бити 

коришћене најбоље доступне информације о претпоставкама које чине учесници на тржишту када цене 

средства или обавезе. 

 
28

 О процикличном деловању фер вредности видети: Platin Guillaume, Sapra Haresh, Hyun Song Shin: 

(2004), Fair Value Standards and Market Volatility    

faculty.chicagobooth.edu/haresh.sapra/docs_OP/plantinsaprashin.pdf  
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У условима раста тржишта понашање учесника је одређено претераним оптимизмом и 

доводи до раста тржишних цена. Наиме, када фер вредности на финансијским 

тржиштима расту то се одражава на раст вредности нето имовине исказан у Извештају 

о финансијском положају и на раст висине добити исказане у Извештају о укупном 

резултату. На основу оваквих информација инвеститори се лако одлучују за улагање 

услед чега тражња за финансијским средствима расте, што опет има за последицу раст 

тржишних цена.    

Обрнута је ситуација у условима пада тржишта. Пад фер вредности финансијских 

средстава власнике наводи да донесу одлуке о њиховој продаји, јер у таквим 

околностима нето имовина се смањује, а  реализовани и нереализовани добици у   

Извештају о резултату бивају замењени растућим како реализованим тако и 

нереализованим губицима. Повећана понуда финансијских средстава на тржиштима 

доводи до даљег пада фер вредности.      

Ни састављачи, ни корисници финансијских извештаја као ни менаџери не могу 

отклонити ову фер вредности иманентну особину али је јако важно да са њом буду 

упознати и да разумеју њене последице. 

 

3.2. Утицај примене фер вредности на висину тумачење мерила перформански 

извештајних ентитета 

 

Бројна мерила зарађивачке способности извештајних ентитета која аналитичари 

користе и данас креирана су још у периоду када је финансијско извештавање било  

засновано примарно на концепту историјског трошка. Основне детерминанте тих 

мерила биле су резултат који је проистекао из међусобног сучељавања реализованих 

добитака и реализованих и нереализованих губитака и капитал који се мењао под 

утицајем промена улога оснивача и оствареног резултата. Стопа приноса на сопствени 

и укупан капитал, зарада по акцији и стопа добитка, покривеност резултата нето 

готовином, да поменемо само од најчешће коришћених мерила су у таквим 

околностима представљалe добру основу не само за оцену успешности извештајних 

ентитета у реализацији пословног плана у прошлости, већ истовремено погодну основу 

за прогнозирање резултата који ће бити остваривани у будућности.  

Промена правила признавања и вредновања, коју је у финансијско извештавање унело 

рачуноводство фер вредности, чија је последица признавање и нереализованих 

добитака радикално је променила садржину и тиме висину како исказаног резултата  

тако и  сопственог капитала. Околност да се пословне одлуке заснивају у великој мери 

на    утврђеним перформансама даје посебан значај њиховом тумачењу. Отуда и дилема 

да ли су мерила перформанси утврђена у концепту историјског трошка једнако 

примењива и данас када имамо «мешовиту» основу? Може ли другим речима 

менаџмент предузећа при доношењу одлука нереализоване добитке третирати једнако 

као и реализоване?  

Одговор на наведена питања није једноставан, јер се нереализовани добици и губици 

који настају по основу промена фер вредности  различито исказују: 

- као промена имовине на страни активе у Извештају о финансијском положају и 

промена висине добитка или губитка у Извештају о резултату  или  

- као промена висине имовине на страни активе и Осталог укупног резултата у 

оквиру сопственог капитала  у Извештају о финансијском положају. 

Овако различит билансни, или боље речено, извештајни третман нереализованих 

добитака и губитака захтева одговор на питање како  мерити успешност извештајних 

ентитета? Шта обухвата добитак који је израз успешности:  
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1. добитак/губитак утврђен у складу са правилима рачуноводства историјских 

трансакција увећан за нереализоване добитке  или умањен за нереализоване 

губитке који су настали по основу промена фер вредности средстава и обавеза  

које се вреднују по фер вредности кроз добитак/губитак или 

2. добитак/губитак утврђен у складу са правилима рачуноводства историјских 

трансакција увећан за нереализоване добитке  или умањен за нереализоване 

губитке који су настали по основу промена фер вредности средстава и обавеза  

које се вреднују по фер вредности кроз добитак – губитак и  нереализоване 

добитке и губитке настале по основу промена фер вредности средстава и обавеза 

који се исказују у оквиру осталог укупног резултата? 

Размотримо најпре како се  висина и исказна моћ стопе приноса на сопствени и укупни 

капитал мења, при коришћењу «мешовите» основе. 

Начин утврђивања ових стопа је под доминантним утицајем компоненти капитала чију 

успешност треба мерити.  

Ако је циљ мерити успешност сопственог капитала којег чине улози власника и 

задржана добит онда се као мера успешности мора одабрати резултат који се утврђује у 

рачуноводству историјских трансакција. Њиховим сучељавањем добиће се низ мерила 

перформански која су позната и као традиционални показатељи успешности. Она 

потпуно одговарају концепту историјског трошка. 

При примени „мешовите“ основе садржина сопственог капитала је промењена. Поред 

основног капитала и резерви и нерасподељене добити он садржи и акумулиране износе 

нереализованих добитака и губитака - компоненти осталог укупног резултата.
29

  

Задатак аналитичара је да кроз мерила перформанси изрази успешност у управљању 

тако дефинисаног капитала.  

Који од два наведена два нивоа резултата (добитак/губитак за годину или укупан 

резултат) је боља мера успешности ентитета посматрано са становишта инвеститора?  

Разматрање последица ове промене биће ограничено на утицај оних нереализованих 

добитака и губитака условљених променама фер вредности који могу настати у 

пословању наших извештајних ентитета. У највећем броју финансијских извештаја 

ентитета који послују у нашој земљи као последица примене фер вредности јављају се 

добици и губици настали по основу промене фер вредности материјалних и 

нематеријалних улагања, у далеко мањем броју финансијских извештаја се могу срести 

нереализовани добици и губици настали по основу промена фер вредности средстава и 

обавеза које се вреднују кроз добитак/губитак или кроз остали укупан резултат.   

Као израз успешности ентитета биће коришћен добитак/губитак који би био утврђен у 

концепту историјског трошка увећан за нереализоване добитке због повећања фер 

вредности средстава која се вреднују по по фер вредности кроз добитак/губитак.
30

  

Промена висине резултата под утицајем признавања нереализованих добитака и 

губитака
31

, може водити исказивању више или ниже стопе приноса на сопствени и 

                                                 
29

 Циљ укључивања акумулираних износа компоненти осталог укупног резултата у капитал и 

нереализованих добитака и губитака по основу промене фер вредности средстава и обавеза које се 

вреднују по фер вредности кроз добитак и губитак је да након укључивања оствареног резулата у 

Извештај о финансијском положају нето имовина буде исказана по по фер или макар њој блиској 

вредности.  
30

 Овај нивоу резултата се према МРС 33 Зарада по акцији користи при обрачуну обичне и разређене 

зараде по акцији. 
31

 Према  МРС 39   нереализовани добици и губици који настају због промена фер вредности финансијска 

средства и обавезе које се држе ради трговања као и она средства и обавезе које су од стране менаџмента 

означена као средства која се вреднују по фер вредности кроз резултат. Отуда нереализовани губици се у 

рачуноводству фер вредности јављају онда када је фер вредност на дан извештавања нижа од последње 

утврђене фер вредности која може али не мора да буде њихова набавна вредност односно цена коштања.   
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укупни капитал, код извештајних ентитета који не користе фер вредност за вредновање 

материјалних и нематеријалних улагања и који немају хартије од вредности 

расположиве за продају, или је утицај промена њихове фер вредности на висину 

капитала занемарљив. 

У супротном утицај нереализованих добитака на висину стопе приноса би могао бити 

компензиран растом сопственог капитала услед повећања комопоненти осталог 

укупног резултата. 

Код ентитета који  су одабрали да за накнадно вредновање материјалних и 

нематеријалних улагања примењују алтернативни поступак и који поседују 

финансијска средстава која су класификована као расположива за продају
32

, настале 

промене фер вредности  су   неутралне по успех периода у коме настају, осим у случају 

њиховог обезвређења.  

Повећање фер вредности у односу на књиговодствену вредност, која није ништа друго 

до  последња утврђена фер вредност имовине, има за последицу повећање имовине у 

активи и повећање сопственог капитала преко посебне билансне позиције која се често 

назива ревалоризационим резервама, мада би било исправније, нарочито када је реч о 

хартијама од вредности расположивим за продају означити је као добици и губици 

настали по основу усклађивања фер вредности.
 33

   

Промена фер вредности материјалних и нематеријалних улагања неће, међутим остати 

без утицаја на висину резултата који ће бити утврђиван у наредном извештајном 

периоду. Када се при накнадном вредновању утврди да је фер вредност ове имовине 

виша од њене књиговодствене вредности то ће непосредно довести до повећања 

вредности имовине и нето имовине услед раста ревалоризационих резерви. У наредној 

години трошкови амортизације дате имовине ће бити виши јер је повећана основица за 

отписивање, што ће довести до исказивања нижег резултата. 

Из овога следи  да примена фер вредности за накнадно вредновање материјалних и 

нематеријалних улагања и финансијских средства расположивих за продају има за 

последицу исказивање ниже стопе приноса на сопствени капитал (ROE)  и ниже  стопе 

приноса на укупан капитал (ROA).  

Овај утицај ће бити већи уколико је веће учешће ових облика имовине у укупној 

имовини и уколико је снажнији раст њихове фер вредности. 

Чак и онда када извештајни ентитет на крају године искористи могућност да разлику у 

висини амортизације обрачунате на вишу фер вредност  средстава и амортизације која 

би била обрачуната на њихову набавну вредност (или цену коштања) пренесе са 

ревалоризационих резерви на нерасподељену добит то неће отклонити утицај који 

употреба фер вредности има на висину исказаног сопственог капитала и тиме на 

утврђене показатеље,  јер њему припадају  и нерасподељена добит и ревалоризационе 

резерве.  

Смањење фер вредности сталне имовине у тренутку настанка може бити третирано на 

један од следећа два начина. Ако су постојале за дато средство раније формиране 

ревалоризационе резерве и ако је пад фер вредности мањи од њиховог износа доћи се 

до смањења ових резерви.  

                                                 
32

 У МСФИ 9 Финансијска средства признавање и вредновање, чија обавезна примена почиње од 1. 1. 

2015. ова категорија финансијских средстава се означава као финансијска средства која се вреднују кроз 

остали укупан резултат (FVTOCI) 
33

 Промене висине фер вредности се у овом случају исказују у Извештају о укупном резултату – билансу 

успеха у оквиру посебног дела, или у посебном Извештају о осталом укупном резултату. Ови добици или 

губици не утичу на висину резултата који је предмет о порезивања и расподеле. 
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При истом добитку, због смањења висине сопственог капитала изазваног падом 

ревалоризационих резерви и акумулираних добитака по основу усклађивања фер 

вредности финансијских средстава расположивих за продају утврђене стопе приноса ће 

бити више, а у случају да добитак пада пад стопа приноса ће бити ублажен. Недовољни 

едуковани корисници финансијских извештаја могу овим бити доведени у заблуду, јер 

ће пад стопе приноса бити прикривен, као и пад фер вредности имовине који се сматра 

једним од важних индикатора кризе.  

Ако раније формираних ревалоризационих резерви није било или је пад фер вредности  

виши од износа  у вези са датим средством постојећих ревалоризационих резерви тада 

ће цео износ смањења односно износ смањења фер вредности који прелази постојеће 

ревалоризационе резерве бити третиран као расход. У овом случају пад фер вредности 

ће смањити резултат, што ће довести до пада стопе приноса на сопствени и на укупан 

капитал.   

Стопа приноса на сопствени и укупни капитал, утвђена на описани начин, очигледно 

има ограничену исказну моћ. Она не пружа увид ни у успех менаџмента у реализацији 

пословног плана, као ни увид у успех менаџмента у повећању богатства власника.   

Слично је и са другим традиционалним мерилима перформанси. Ако је судити по томе 

како је у меродавном рачуноводственом стандарду
34

 прописано утврђивање зараде по 

акцији, за акционарска друштва важног мерила успешности, резултат који се сматра 

изразом успешности обухвата поред добитка/губитка утврђеног у складу са правилима 

рачуноводства историјских трансакција и нереализоване добитке и губитке настале 

услед промена повећања односно смањења вредности средстава и обавеза које се 

вреднују по фер вредности кроз добитак/губитак.   

Овако утврђену зараду по акцији треба схватити не као коначни већ као могући износ 

добити који припада власницима редовних акција. Могући због тога што 

нереализовани добици који утичу на њену висину могу, али  и не морају бити 

потврђени у будућности. Она дакле показује висину зараде по једној обичној акцији на 

дан извештавања, а не за извештајни период. Јер је износ нереализованих добитака и 

губитака укључених у резултат утврђен према висини фер вредности на извештајни 

дан.   

Мерење квалитета добитка утврђивањем његове покривености нето готовином је 

такође постало дискутабилно. Не само да укључивање нереализованих добитака у 

резултат доводи до исказивања ниже стопе покривености, већ је извесно да ће по 

основу њих у будућности остварени  прилив готовине  бити или виши или нижи. 

Очигледно је да мерила перформанси, која се заснивају на добитку/губитку који је у 

условима примене «мешовите» основе означен као мера успешности пословања 

ентитета (добитак/губитак године)  не пружају релевантне информације за улагање 

нити за управљање пословним енитетима. 

Пружање релевантних информација корисницима, а то значи  у првом реду 

инвеститорима је, да подсетимо, означено као главни је циљ коме теже доносиоци 

рачуноводствених стандарда теже. Инвеститоре интересује за колико је захваљујући 

улагању повећано њихово богатство, а не колики је реализовани добитак. Ако се за 

израчунавање зараде по акцији користи реализовани резултат, који припада власницима 

редовних акција,  увећан односно умањен само за нереализоване  добитаке и губитке 

који настају по основу промена фер вредности средстава и обавеза које се вреднују по 

фер вредности кроз добитак/губитак, док се   нереализовани добитци и губици који се 

                                                 
34

 МРС 33 Зарада по акцији 
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исказује у Осталом укупном резултату  не укључују, онда се  с правом може поставити 

питање шта инвеститори из тако израчунате зараде по акцији могу докучити? Да би 

зарада по акцији исказивала раст богатства инвеститора као и оцену реализације ризика 

повезаних са имовином коју ентитет поседује,   требало би да основу за израчунавање 

зараде по акцији чини  укупан резултат  који припада власницима редовних акција.  

Тада би износ зараде по акцији показивао износ повећања/смањења фер вредности нето 

имовине по једној акцији. Овде треба истаћи да је реч о показатељу чија је 

релевантност ограничена на кратак рок, због учешћа у укупном резултату 

нереализованих добитака и губитака. 

За инвеститоре релевантне стопе приноса су оне које се утврђују стављањем у однос 

укупног резултата са капиталом. Тако израчуната стопа приноса показује за колико је 

тржишна – фер вредност нето имовине на крају извештајног периода виша или нижа у 

односу нето имовину на почетку извештајног периода. У фокусу и овог мерења су 

краткорочне а не дугорочне процене. 

Наведени показатељи успешности оријентисани ка испуњењу информационих захтева  

инвеститора  и поверилаца имају веома ограничену употребну вредност за процену 

будућих перформанси ентитета и за доношење управљачких одлука. Они, наиме,  не 

пружају основу за процену износа, динамике и неизвесности будућих токова готовине.  

Разумевање суштине информација које пружају финансијски извештаји састављени на 

мешовитој основи представља озбиљан изазов за састављаче, менаџмент и кориснике 

финансијских извештаја, јер су знања већине рачуновођа  и  ревизора у пракси и 

менаџера али и аналитичара из рачуноводства и финансијског извештавања заснована 

на концепту историјског трошка. Примена таквих знања на мешовиту основу води 

бројним неразумевањима и погрешним одлукама међу којима је једна од најопаснијих 

третирање нереализованих добитака као реализованих
35

.  

Разумевање «мешовите» основе захтева додатну или боље рећи реедукацију свих 

учесника у процесу финансијског извештавања о смислу и циљевима рачуноводства 

фер вредности.  

Намера је да се укаже на постојање проблема а не да се понуде његова коначна решења. 

За то је свакако потребно далеко шире разматрање и постизање сагласности о томе која 

су мерила успешности примерена новој – мешовитој основи. Да ли је довољна само 

промена начина утврђивања и ново тумачење постојећих мерила или и стварање нових, 

као што је учешће нереализованих добитака у добитку-губитку периода, на пример. 

Закључак 

Иако се почетком стварања «мешовите» основе финансијског извештавања може 

сматрати отварање могућности да се фер вредност примени за вредновање 

материјалних и нематеријалних улагања, кључни тренутак је ипак, прописивање 

обавезне примене фер вредности за вредновање одређених категорија финансијских 

средстава и обавеза, јер је означио, када су та средства  обавезе у питању, одустајање од 

до тада  коришћених историјских  вредности. 

«Мешовита» основа која  почива једним делом на правилима која потичу из концепта 

историјског трошка, другим делом на правилима која своје упориште имају у 

рачуноводству фер вредности је довела до промена садржине како Извештаја о 

финансијском положају на дан извештавања тако и Извештаја о резултату.  

                                                 
35

 Fahnestock R. Bostwick E. : An analysis of the fair value contraversy, Journal of Finance and Accountancy, 
www.aabri.com/manuscripts/11931.pdf преузето 1.априла 2012  
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Најзначајнију промену свакако представља исказивање нереализованих добитака, 

будући да су нереализовани губици били признавани и у до стварања «мешовите» 

основе доминантном концепту историјског трошка. Последица признавања 

нереализованих добитака је исказивање више добити и исказивање вишег капитала. 

Укупан резултат који се утврђује за обрачунски период обухвата: добитак/губитак 

перода и Остали укупан резултат. Висина овог резултата је једнака разлици између фер 

вредности нето имовине на крају и нето имовине на почетку периода. 

Како резултат и капитал представљају детерминанте многих традиционалних мерила 

успешности, промена њихове садржине се одражава како на њихову висину тако, што 

је једнако важно,  на њихову поузданост и значење.  

Традиционални показатељи успешности као што су зарада по акцији, стопа приноса на 

сопствени и стопа приноса на укупни капитал, покриће добитка нето готовином не 

могу се утврђивати на исти начин али не и тумачити, јер нереализовани добици, 

садржани у резултату и капиталу, нису исто што и реализовани. Они не показују 

успешност пословних трансакција које су завршене, већ повећање фер вредности оне 

имовине и обавеза за одређивање чије вредности се као мерна основица користи фер 

вредност. Ови добици немају онај степен повезаности са приливима готовине, као 

реализовани. Приливи готовине по основу њих у бућности се могу јавити али исто тако 

могу и изостати. 

Ограничења која су иманентна фер вредности као што су значајан степен волатилности 

и не ретко недовољна поузданост преносе се и на мерила успешности.  

„Мешовита“ основа захтева њој примерена мерила перформанси. Она омогућава да се 

успешност мери истим мерилима и са истим значењем као да је реч о концепту 

историјског трошка. Тако оцењена успешност осим за оне који управљају извештајним 

ентитетом је важна све кориснике чији су интереси дугорочно везани за друштво. 

Показатељи засновани на фер вредности су релевантни за инвеститоре. Неки од 

показатеља из концепта историјског трошка могу бити „преузети“, као што је на 

пример стопа приноса на сопствени и укупни капитал, али са другим значењем. 

Извесно је међутим, да ће бити нужно креирати и неке нове показатеље. Стопа учешћа 

нереализованих добитака у добитку текуће године и стопа учешћа акумулираног 

осталог укупног резулата у сопственом капиталу чини се да би могли учинити јаснијим 

слику о успешности. 

Познавање суштине рачуноводства фер вредности, способност уочавања кључних 

разлика овог концепта у односу на концепт историјског трошка је услов за њихово 

разумевање. 

Већина састављача, ревизора, аналитичара, менаџера и других корисника финансијских 

извештаја се школовала изучавајући рачуноводсто  засновано на концепту историјског 

трошка. Увођење у  нормативну основу и праксу рачуноводства фер вредности и 

стварање „мешовите“ основе учинило је та знања недовољним. Отда се реедукација 

свих актера у финансијском извештавању о циљевима, правилима и последицама 

коришћења фер вредности као мерне основице намеће као неопходност. 
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