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Предговор
Добродошли у „Џепни водич кроз  МРС/МСФИ“ за 2010 годину, 
које доноси најновије промене укључујући прво тромесечје 2010. 
године. Обрадили смо исти материјал захваљујући коме је ова 
публикација постала омиљена у свету – информације о структури и 
деловању ОМРС-а, преглед МСФИ који се користе у свету, садржаја 
свих важећих стандарда и тумачења те детаљан преглед пројеката 
на дневном реду ОМРС-а и IFRIC-а. Водич је идеалан за субјекте 
који размишљају о усвајању МСФИ, као и за ветеране који о свом 
пословању већ извештавају у складу с оквиром МСФИ.

Чак је и искусним професионалцима све теже да прате развој МРС/
МСФИ. Очекивања која су међу осталим конституирајућим телима 
поставили и челници групе земаља Г20 и Форума за финансијску 
стабилност као одговор на глобалну финансијску кризу и даље 
преовладавају дневним редом ОМРС-а. У новембру 2009. године 
је као први део пројекта замене МРС 39, који се састоји од четири 
фазе, објављен МСФИ 9 „Финансијски инструменти“, који обрађује 
класификацију и мерење, тј. вредновање финансијске имовине и 
на снази је за годишња раздобља која започињу на дан или након 
1. јануара 2013. године. Следе делови који се односе на умањење 
вредности имовине, рачуноводство заштите и престанак признавања, 
као и МСФИ који ће обрадити податке за објаву о неконсолидованим 
субјектима посебне намене/структурираним субјектима. 

Други важни пројекти су све ближе кључним прекретницама. Нацрти 
за излагање о уговорима о осигурању (II. фаза пројекта), признавању 
прихода, презентовању  финансијских извештаја те лизингу очекују се 
током лета 2010. године. Такође су предвиђени прерађени стандарди 
о консолидацији и заједничким споразумима. 

Захтеви постављени пред ОМРС поново су истакли хитност 
проблематике његовог надзора и конвергенције ОМРС-а и FASB-а.
У склопу ревизије Статута у раздобљу 2008.-2010. године, Фондација 
IASC-а је додатно изменила свој управљачки систем. Међу главним 
променама су редовне службене консултације с конституирајућим 
члановима о темама на дневноме реду ОМРС-а и приоритетима, 
које ће започети крајем 2010. године. У новембру 2009. године 
ОМРС и FASB су поново потврдили своја настојања ка испуњењу 
својих обавеза које су преузели Меморандумом о разумевању, као и 
прерађене прекретнице за кључне пројекте те обећање о тромесечном 
извештавању о току пројеката.

Планови конвергенције с МСФИ нису ограничени на САД. У 2010. и 
2011. години могуће су знатне промене на примене МСФИ у свету. 
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Као поседица постизања потпуне конвергентности с МСФИ у Јапану, 
Индији, Бразилу и Кини, очекује се нови талас усвајања МСФИ. 

Време је и за промене унутар самог ОМРС-а, о чему сведоче многа 
нова лица у његовом саставу. До јуна 2011. године ОМРС ће напустити 
најмање седморо од постојећих укупно петнаест чланова, међу 
осталим и његов садашњи председник, sir David Tweedie, који одлази 
у пензију, и кога сигурно неће бити лако наследити. Најновије о 
будућности ОМРС-а и променама које ће уследити можете пратити 
на нашим интернет странама IAS Plus www.iasplus.com. Надамо се да 
ће вам и IAS Plus, и други Deloitte-ови алати и даље бити од помоћи у 
навигацији кроз МРС/МСФИ који се стално мењају.

Veronica Poole    Joel Osnoss
Глобални извршни партнер за  Глобални извршни партнер за
стручна питања MСФИ   MСФИ задужен за клијенте 
    и тржиште
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Наше web стране
IAS Plus   

На Deloitte-овим web странама www.iasplus.com можете добити 
бесплатне опште информације о међународном финансијском 
извештавању, као и конкретним активностима ОМРС-a. Јединствен 
садржај ових странама обухвата:

• дневне новости о финансијском извештавању у свету;
• кратке прегледе свих стандарда, тумачења и предлога; 
• велики број електрониских публикација на тему МСФИ  
 учитавање; 
• предлоге финансијских извештаја и контролне листове  
 за проверу усклађености с МСФИ; 
• електронску библиотеку с неколико стотина референци на тему
 МСФИ; 
• све коментаре које је Deloitte  упутио ОМРС -у;
• везе према готово 200 глобалних web страница у свету на тему
 МСФИ; 
• e-Learning  модуле за сваки МРС и МСФИ;
• хронолошки преглед усвајања МСФИ у целом свету 
• новости у  националним рачуноводственим стандардима и
• поређење између МСФИ и националних опште прихваћених  
 рачуноводствених начела
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Скраћенице

Изворни назив скраћенице Превод

CESR Committee of 
European Securities 
Regulators 

Одбор регулаторних 
органа у Европи за 
хартије од вредности

DP Discussion Paper Документ за расправу

EC European 
Commission 

ЕК Европска комисија

ED Exposure Draft Нацрт за излагање

EEA European Economic 
Area (EU 25 + 3 
countries)

Европски економски 
простор (27 држава 
чланица ЕУ + 3 државе)

EFRAG Financial European 
Reporting Advisory 
Group 

Европска саветодавна 
група за финансијско 
извештавање

EITF Emerging Issues 
Task Force (of FASB)

Радна група за нова 
питања

(у оквиру FASBа )

EU European Union 
(27 countries)

ЕУ Европска унија (27 
држава чланица)

FASB Financial 
Accounting 
Standards Board 
(US)

Одбор за финансијске 
рачуноводствене 
стандарде (САД)

FEE Federation 
of European 
Accountants 

Савез европских 
рачуновођа

GAAP Generally Accepted 
Accounting 
Principle(s)

Општеприхваћени 
рачуноводствени 
принципи

IAS(s) МРС Међународни 
рачуноводствени 
стандард(и)

IASB International 
Accounting 
Standards Board

ОМРС Одбор за Међународне 
рачуноводствене 
стандарде

IASC International 
Accounting 
Standards 
Committee

Комитет за међународне 
рачуноводствене 
стандарде (тело које је 
претходило  ОМРС-у)
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IASCF IASC Foundation 
(parent body of the 
IASB)

Фондација ИАСЦ-а 
(матично тело ОМРС-а, 
од 1.марта делује под 
називом Фондација 
МСФИ, в. доле

IFRIC International 
Financial Reporting 
Interpretations 
Committee of 
the IASB, and 
interpretations 
issued by that 
committee 

Oдбор за тумачење 
међународног 
финансијског 
извештавања при 
OMРС-у и тумачења 
које је одбор издао(од 
1. марта 2010. г. Делује 
под називом Oдбор за 
тумачење MСФИ)

IFRS(s) International 
Financial Reporting 
Standard(s)

МСФИ Међународни 
стандард(и) 
финансијског 
извештавања

IFRSF IFRS Foundation Фондација за 
MСФИ

IOSCO International 
Organization 
of Securities 
Commissions

Међународна 
организација комисија 
за хартије од вредности

NCI Non-controlling 
interest(s) 
(previously 
‘minority’ interests)

НЦИ Неконтролишући  део 
(раније “мaњински 
део”)  

SAC Standards Advisory 
Council (advisory to 
the IASB)

Саветодавни одбор за 
стандарде (за ОМРС) 
од 1.марта 2010.г. 
делује под називом 
Саветодавно веће за 
МСФИ

SEC Securities and 
Exchange 
Commission (US)

Америчка комисија за 
хартије од вредности и 
берзе

SIC Standing 
Interpretations 
Committee of 
the IASC, and  
interpretations 
issued by that 
committee

Стални одбор за 
тумачења IASC -а и 
тумачења које је Одбор 
издао

SME(s) Small and medium-
sized entity(ies)

МСП Мала и средња 
предузећа

US 
GAAP

United States 
Generally Accepted 
Accounting 
Principles

Oпште прихваћена 
рачуноводствена начела 
САД-a
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Структура ОМРС-a

Ревизија статута у периоду 2008.-2010.

Фондација IASC-а, сада под називом Фондација за МСФИ, је окончала 
другу фазу ревизије статута предвиђене у периоду 2008.-2010. 
године. Ревизија је почела у јануару 2008. године како би се оснажило 
управљање и подељена је у две фазе. У средишту првог дела је било 
управљање Фондацијом за МСФИ и њена јавна одговорност, што 
је довело до оснивања Надзорног одбора, као и величина и састав 
ОМРС, тј. његово проширење са четрнаест на шеснаест чланова, 
с највише три члана са пола радног времена, као и дефинисање 
територијалне заступљености у ОМРС-у. Споменуте измене су на снази 
од 1. фебруара 2009. године. 
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1  Фондација IASC-а је преименована у Фондацију за МСФИ, Саветодавно веће за 
стандарде је преименовано у Саветодавно веће за МСФИ, а Одбор за тумачење 
међународног финансијског извештавања, изворно International Financial 
Reporting Interpretations Committee, jе преименован у Одбор за тумачење МСФИ. 
Ради лакшег сналажења, у „Водичу“ се користе нови називи, уз старе називе 
понегде наведене у загради. 

У другом делу ревизије стављен је нагласак на јачање јавне 
одговорности, ангажман интересних страна и оперативни учинак. 
Главне промене статута обухватиле су преименовање тела унутар 
организације  и увођење дужности  за подпредседника, чланова и 
за сам ОМРС. Промене произашле из другог дела ревизије статута су 
ступиле на снагу 1. марта 2010. године. 

Надзорни одбор

Основни задатак Надзорног одбора је деловати као механизам 
службене интеракције између тела надлежних за тржишта 
капитала и Фондације за МСФИ (бивши IASCF)– с циљем да се 
телима надлежним за тржишта капитала олакша допуштење или 
прописивање обавезе коришћења МСФИ у подручјима за која су 
надлежна како би могла ефикасније извршавати своје овлашћење 
које се односи на заштиту улагача, интегритет тржишта и формирање 
капитала.

Делокруг  одговорности Надзорног одбора подразумева:

• учествовање у процесу именовања чланова и давање сагласности  
 за њихово именовање у складу са  одредбама статута Фондације за  
 МСФИ  и
• надзор и саветовање чланова у извршењу њихових дужности  
 утврђених статутом Фондације за МСФИ. Чланови Надзорном   
 одбору подносе годишње извештаје у писаном облику. 

Са 1. мартом 2010.године чланови Надзорног одбора су постављени 
из редова Европске комисије, Јапанске Агенције за финансијске 
услуге, Комисије за вредносне папире и берзе САД-а, IOSCO-вог 
Одбора за тржишта у настајању и Техничког одбора IOSCO-а. Базелски 
одбора за надзор банака је проматрач без права гласа.

Фондација за МСФИ (бивша Фондација IASC-а)

Састав: двадесет и два члана, од којих се један именује за 
председника и до двоје за потпредседника.  Чланови се именују на рок 
од три године, с могућношћу једнократног поновног именовања. Без 
обзира на ранији стаж, члан може бити именован председником или 
потпредседником на време од три године, уз могућност једнократног 
поновног именовања, уз услов да једна особа не буде члан дуже од 
девет година. 
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Уравнотежена територијална заступљеност:  по шест чланова из 
Северне Америке, Европе, Азије и Океаније и по један из Африке, 
Јужне Америке, и двоје из других подручја (у складу са општом 
равнотежом територијалне заступљености)

Стручни састав: статут Фондације за МСФИ прописује одговарајућу 
комбинацију стручних профила, међу којима су ревизори, особе 
које састављају финансијске извештаје, корисници финансијских 
извештаја, академици и други службеници који раде у јавном 
интересу. Два члана су по правилу из редова угледних међународних 
ревизијских и рачуноводствених компанија.

Одбор за Међународне рачуноводствене стандарде 

Састав: четрнаест чланова, с могућношћу повећања на шеснаест 
чланова најкасније до 1. јула 2012. године, од којих се један именује 
председником ОМРС-а и највише двоје потпредседницима ОМРС-а. 
Највише три члана могу учествовати у раду ОМРС-а на пола радног 
времена. Од 2. јула 2009. године чланови ОМРС-а се именују на 
почетни период од пет година, уз могућност продужења чланства за 
идуће три године. Председник и потпредседници могу бити поново 
именовани на период од пет година, уз услов да укупан број година 
проведених на тој дужности не пређе десет година.

Уравнотежена територијална заступљеност: по шест чланова из 
Северне Америке, Европе, Азије и Океаније и по један из Африке, 
Јужне Америке, и двоје из других подручја (у складу са општом 
равнотежом територијалне заступљености). 

Стручни састав: главни стручни критеријум  за чланове ОМРС-а су 
њихова стручна компетентност и практично искуство. Састав треба да 
одражава најбољу могућу комбинацију стручних знања, разноврсних 
делатности на међународном нивоу  и тржишно искуство.
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Чланови ОМРС-a
Sir David Tweedie, председник постао је први председник ОМРС-a 
1. јануара 2001. године и ту је дужност обављао од 1999. до 2000. 
године као први председник Одбора за рачуноводствене стандарде 
Уједињеног Краљевства с пуним радним временом. Пре тога био је 
национални партнер компаније КПМГ за стручна питања и професор 
рачуноводства на факултету Единбург у  Шкотској. Мандат му истиче 
30. јуна 2011. године.

Stephen Cooper  Именован је за члана у августу 2007. године.  и био 
директор и вођа пројеката процене вредности и рачуноводственог 
истраживања у швајцарској банци USB Investment Bank. Такође је и члан 
Форума корисника корпоративних извештаја као и Групе представника 
аналитичара ОМРС-a  и Радне групе ОМРС-a  за презентовање 
финансијских извештаја. Мандат му истиче 30. јуна 2012. године.

Philippe Danjou  је био директор сектора рачуноводства при 
француској регулаторној агенцији за хартије од вредности Autorite 
des Marches Financiers  (скраћено: AMF ). Од 1982. до 1986. године 
обављао је дужност извршног директора француског друштва 
рачуновођа Ordre des Experts Comptables ,(скраћено: OEC ), затим је 
радио на разним саветодавним пословима за европска и међународна 
друштва рачуновођа и ревизора. Мандат му истиче 30. јуна 2011. 
године.

Jan Engstrom обављао је неколико виших функција у финансијском 
и оперативном пословању Volvo Grupe, између осталог и као извршни 
директор финансија и извршни директор корпорације Volvo Bus. 
Мандат му истиче 30. јуна 2014. године.

Patrick Finnegan, је био директор радне групе за финансијско 
извештавање при Групи овлашћених финансијских аналитичара за 
интегритет финансијског тржишта (изворно CFA Institute for Financial 
Market Integrity).  У том својству је водио тим стручњака задужених за 
укључивање предлога и коментара корисника у активности ОМРС-а, 
FASB-а и других регулаторних тела које се односе на утврђивање 
стандарда. Пре него што је 2008. године постао члан Групе овлашћених 
финансијских аналитичара г. Финнеган је био члан стручног тима 
за корпоративне финансије у склопу услуга инвеститорима агенције 
Moody’s, обављајући дужност директора за корпоративне финансије и 
вишег аналитичара тима за финансијске институције, такође у склопу 
агенције Moody’s. Мандат му истиче 30. јуна 2014. године.

Robert P. Garnett био је на положају извршног директора и 
потпретседника управе за финансије компаније Anglo American plc, 
јужноафричке компаније присутне на Лондонској берзи. У родној 
Јужној Африци је радио на састављању и анализи финансијских 
извештаја. Председник је Одбора за тумачење МСФИ (раније IFRC-a)  с 
мандатом до 30. јуна 2010. године. *

Gilbert Gelard је био партнер у КПМГ-у у родној Француској, Жилбер 
Желард  има велико искуство у француском привредном сектору. 
Господин  Желард говори осам језика и бивши је члан француског тела 
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за доношење стандарда (изворно CNC ). Био је и члан бившег Управног 
одбора IASC. Мандат му истиче 30. јуна 2010. године. *

Amaro Luiz de Oliveira Gomes је, пе него што је био именован чланом 
ОМРС-а, био директор Одељења за систем финансијске регулативе при 
Централној банци Бразила и на том положају је имао једну од кључних 
улога у усвајању МСФИ у Бразилу.  Господин Гомес је такође био члан 
Радне групе за рачуноводство при Базелском одбору за надзор банака. 
Пре него што је почео да ради у Централној банци, г. Гомес је био 
ревизор у једној од међународних ревизијских кућа. Коаутор је књиге 
„Рачуноводство финансијских институција“. Мандат му истиче 30. јуна 
2014. године.

Prabhakar (‘PK’) Kalavacherla Gospodin Kalavacheria је пре  
чланства у  ОМРС-у био партнер у компанији КПМГ ЛЛП, задужен за 
преглед финансијских извештаја састављених у складу са МСФИ и 
поднесака за Комисију за вредносне папире и берзе САД-а. Велики 
део послова одрађивао је у Индији и Европи те се специјализовао за 
сектор технологије и биотехнологије. Господин Калавацхерла је члан 
Удружења овлашћених рачуновођа Индије (изворно Тhe Institute of 
Chartered Accountants of India) као и Америчког удружења овлашћених 
јавних рачуновођа (изворно The American Institute of Certified Public 
Accountants). Мандат му истиче 30. јуна 2013. године.

James J. Leisenring,  је протекле три деценије радио на проблематици 
успостављања рачуноводствених стандарда, као потпредседник а 
затим као и FASB директор за међународне послове у САД-у. Као 
члан FASB г. Лезенринг  је неколико година био FASB-oв  посматрач на 
састанцима бившег Управног одбора IASC. Мандат му истиче 30. јуна 
2010. године. *

Patricia McConnell je обављала дужност више директорке за 
истраживање капитала и аналитичарка рачуноводствене и пореске 
политике при Bear Stearns & Co. У својој тридесетдвогодишњој каријери 
у споменутој компанији госпођа McConnell се потврдила као једна од 
водећих рачуноводствених аналитичара САД-а. Све време активно 
учествује у активностима утврђивања рачуноводствених стандарда кроз 
своје чланство у Саветодавном телу за стандарде ОМРС-а, Комитету 
за међународне рачуноводствене стандарде (који је претходио 
ОМРС-у), Савету за политику објављивања корпоративних података 
при Удружењу овлашћених финансијских аналитичара те Њујоркшком 
друштву аналитичара вредносних папира. Мандат јој истиче 30. јуна 
2014. године.

Warren McGregor  Господин Ворен Мекгрегор се у преко двадесет 
година рада за Аустралијску фондацију за рачуноводствена 
истраживања више него детаљно упознао с проблематиком 
постављања стандарда и постао је извршни директор Фондације. 
Мандат му истиче 30. јуна 2011. године.

John T. Smith  Господин Џон Смит  је био партнер при Deloitte 
& Toucheu LLP у САД-у. Био је члан Радне групе FASB за нову 
проблематику, Групе за увођење деривата, затим Радне групе за 
финансијске инструменте. Учествовао је у раду IASC Радне групе за 
финансијске инструменте и председавао Одбором IASC за Упутства за 
примену МРС 39. Члан је и IASC, SIC i IFRIC. Мандат му истиче 30. јуна 
2012. године.
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Tatsumi Yamada је био партнер јапанске компаније, чланице  
PricewaterhouseCoopersa. Као јапански члан бившег управног одбора 
IASC између 1996. и 2000. године, те Заједничке радне групе за 
финансијске инструменте стекао је велико искуство у дефинисању 
међународних стандарда. Мандат му истиче 30. јуна 2011. године.

Zhang Wei-Guo, је именован  чланом IASB 2007. године. Од 1997. 
до 2007. године је био главни државни ревизор кинеске Комисије 
за хартије од вредности. Пре тога је био професор на Шангајском 
универзитету за финансије и економију, где је стекао звање доктора 
економских наука. Мандат му истиче 30. јуна 2012. године.

* Oд јула, oдносно октобра 2010. године замениће их следећи 
чланови:

Elke König је била виша финансијска директорка у осигуравајућој 
делатности. Од 2002. до 2009. године била је главна финансијска 
директорка једног од водећих интернационалних реосигуравајућих 
кућа Hannover Re из Немачке. Претходно је дванаест година била 
чланица вишег менаџмента реосигуранја Munich Re, задужена за 
послове рачуноводства и контролинга на нивоу концерна. Тренутно 
обавља дужност директорке у немачком друштву Hannover Finanz 
GmbH и чланица је надзорног одбора банке DeutscheHypothekenbank 
Aktiengesellschaft. Dr. König је чланица Форума финансијских директора 
европских осигурања и у тој функцији активно учествује у пројектима 
ОМРС-а који се односе на уговоре о осигурању.

Paul Pacter протеклих шест година ради за ОМРС као директор за мала 
и средња предузећа и као члан ОМРС-а председава радном групом 
за увођење стандард за МСП. Има знатно искуство у дефинисању 
стандарда које је стекао, како радећи на бројним другим пројектима за 
ОМРС, тако и радећи на МСФИ за мала и средња предузећа. Господин 
Pacter је раније био заменик директора за истраживање при FASB 
и извршни директор његове матичне фондације те потпредседник 
Саветодавног већа Државног одбора за рачуноводствене стандарде 
САД-а (изворно the US Government Accounting Standards Board - GASB).  
Од 2000. до 2010. године, поред својих одговорности као члан 
ОМРС-а, радио је пола радног времена у Deloitte-овом водећем тиму 
за МСФИ те стручњак за кинеске рачуноводствене стандарде на развоју 
и управљању  популарних интернетских страница на тему финансијског 
извештавања IAS Plus. Његов мандат почиње у јулу 2010. године и 
истиче 30. јуна 2012. године.

Darrell Scott је главни финансијски директор банкарске групације 
FirstRand, једне од највећих финансијских установа у Јужној Африци. 
Одговоран је и за статутарно и регулаторно извештавање из оквира 
Другога базелскога споразума. Учествује у раду разних одбора за 
управљање, ризике, оперативна и стратешка питања групације. 
Господин Scott је такође члан IFRIC, а своје чланство у том одбору ће 
напустити како би постао члан ОМРС-а, а раније је био и члан ОМРС 
Саветодавног већа за стандарде. Мандат му почиње у октобру 2010. 
године.
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Службени поступак 
ОМРС-a 
ОМРС делује у складу са строгим и отвореним службеним поступком. 
Сви састанци ОМРС-а и Одбора за тумачење МСФИ (раније IFRIC) те 
његових службених радних група су јавни и по правилу се преносе 
путем Интернета. Службени поступак за пројекте по  правилу, али 
не нужно, обухвата следеће фазе(фазе прописане статутом IASCF су 
означене звездицом)*:

• члановима се упућује молба да одреде и преиспитају проблематику  
 која би могла бити стављена на  дневни ред и да  размотре примену  
 Оквира на ту проблематику

• проучавање националних рачуноводствених захтева и праксе као  
 и  размењивање мишљења с телима задуженим за прописивање  
 националних стандарда о одређеној проблематици

• консултовање Саветодавног већа за стандарде у вези с   
 укључивањем проблематике у дневни ред ОМРС-a *

• оснивање саветодавне групе, која се по правилу назива радном  
 групом, ради саветовања ОМРС-a  и његових чланова који раде на  
 пројектима

• објављивање јавног коментара у облику тзв. Документа за  
 расправу, који по правилу укључује и прелиминарно мишљење  
 Одбора о неким питањима која се тичу пројекта

• објављивање јавног коментара у облику тзв. нацрта за јавност  
 који ОМРС  доноси са барем девет гласова и који укључује  
 различита мишљења чланова ОМРС -а, која се у нацртима за  
 јавност спомињу као алтернативно мишљење*

• објављивање основе за закључке у склопу нацрта за јавност

• разматрање свих коментара приспелих у периоду одређеном за  
 доставу коментара на документе за расправу и нацрте за јавност*

• преиспитивање пожељности јавне расправе и теренских тестова као  
 и по потреби њихова примена

• усвајање стандарда са најмање девет гласова ОМРС-а и  
 укључивање у евентуалнa различитa мишљења у објављени  
 стандард*  те

• објављивање основе за закључке заједно са стандардом, уз остало  
 и образложења фаза службеног поступка ОМРС -а и начина на који  
 је ОМРС  обрадио примедбе јавности на нацрт за јавност.
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Контакт подаци за ОМРС 
International Accounting Standards Board
30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom

Општа питања: 

• Телефон: +44-20-7246-6410
• Телефакс: +44-20-7246-6411
• E-mail: iasb@iasb.org
• Радно време канцеларија: понедељак – петак, 08:30-18:00 по  
 лондонском времену 
• Web adresa:  www.iasb.org

Поруџбине и питања Одељењу за публикације 
(Publications Department)  могу се упутити на:

• Телефон: +44-20-7332-2730
• Телефакс: +44-20-7332-2749
• E-mail: publications@iasb.org
• Радно време канцеларија: понедељак – петак, 09:30-17:30 по  
 лондонском времену

Председник и технички директори:

Sir David Tweedie председник ОМРС-а dtweedie@iasb.org

Alan Teixeira
директор техничких 
послова

ateixeira@iasb.org 

Peter Clark директор истраживања pclark@iasb.org

Gavin Francis
директор тржишта 
капитала

gfrancis@iasb.org

Paul Pacter
директор стандарда за 
мала и средња предузећа

ppacter@iasb.org

Michael Stewart
директор за послове 
имплементације 

mstewart@iasb.org

Wayne Upton
директор за међународнe  
послове 

wupton@iasb.org
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Како набавити службене 
материјале и публикације 
ОМРС-а 
Службени материјали и публикације ОМРС-а могу се купити у 
штампаној и електронској верзији на интернет странама ОМРС-а 
(www.iasb.org). Стандарди ОМРС-а заједно с обавезним упутствима 
за примену, али не и упутствима за имплементацију или основама за 
закључке) могу се бесплатно преузети на интернет странама ОМРС-а. 
Омогућено је бесплатно преузимање докумената за расправу и нацрта 
за јавност за време периода превиђеног за подношење коментара.
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Хронологија  ОМРС-a 

1973. Представници професионалних рачуноводствених 
организација Аустралије, Француске, Јапана, Канаде, 
Мексика, Холандије, Немачке, Велике Британије и Ирске, 
а затим и САД потписују уговор о оснивању IASC.

Именован управни одбори за прва три пројекта IASC. 

1975. Објављени први МРС: МРС 1 (1975.) “Објављивање 
рачуноводствених политика” и МРС 2 (1975.) “Процена 
вредности и представљање залиха у контексту система 
историјског трошка” 

1982. Управни одбор IASC проширен на 17 чланова, међу 
којима су чланови 13 држава чланица које поставља Савет 
Међународне федерације рачуновођа (изворно: Council 
of the International Federation of Accountants- IFAC) и до 
4 представника организација које се баве финансијским 
извештавањем. IFAC признаје IASC као глобално тело за 
одређивање рачуноводствених стандарда. 

1989. Федерација европских рачуновођа (изворно The 
Federation of European Accountants - FEE) подржава 
међународно усуглашавање и веће учешће Европе у 
IASC. IFAC усваја смернице за јавни сектор које државним 
предузећима налажу примену МРС. 

1994. Основано Саветодавно веће IASC, с овлашћењима за 
контролу и финансије. 

1995. Европска комисија подржава уговор између IASC и 
Међународне организације комисија за хартије од 
вредности (IOSCO) о изради основних стандарда и 
закључује да  мултинационалне компаније у Европској 
унији треба да примењују МРС. 

1996. Америчка комисија за хартије од вредности и берзе 
објављује своју подршку намери IASC да што брже 
припреми рачуноводствене стандарде који би се 
примењивали у састављању финансијских извештаја за 
потребе понуда ван граница земље.

1997. Основан Стални комитет за тумачења (Standing 
Interpretation Committee – SIC) са дванаест чланова са 
правом гласа, чија је мисија рад на тумачењима МРС до 
њиховог коначног усвајања од стране ИАСЦ-а.

Основана Радна група за стратегију која даје препоруке о 
будућем саставу и пословању IASC. 
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1998. Чланство у IFAC/IASC  проширено је на 14 
професионалних рачуноводствених организација из 101 
државе.

IASC са одобрењем МРС 39 довршава основне стандарде. 

1999. Министри финансија Групе Г7 и Међународни монетарни 
фонд пружају подршку Међународним ревизорским 
стандардима са циљем “јачања међународне финансијске 
архитектуре”.

Управни одбор IASC једногласно усваја реструктурирање 
у одбор са 14 чланова, од којих је12 запослено на пуно 
радно време, којим руководи независни одбор чланова. 

2000. IOSCO даје препоруку својим члановима да 
мултинационалним издаваоцима омогуће коришћење 
IASC стандарда у иностраним понудама и котирању на 
берзи.

Основан ad hoc , одбор за номинације којим председава 
председник Америчке комисије за хартије од вредности и 
берзе Артур Левит (Arthur Levitt) који номинује чланове за 
надзор над новом организацијом ОМРС-а.

Kонститутивна тела IASC одобравају његово 
реструктурирање и нови IASC статут.

Одбор за номинације објављује прве чланове.

Чланови именују Сер Дејвида Твидија (председника 
Одбора за рачуноводствене стандарде Велике Британије и 
Ирске) за првог председника реорганизованог ОМРС-а.

2001. Проглашени чланови и нов назив IASC  – Одбор за 
међународне рачуноводствене стандарде (изворно: 
International Accounting Standards Board - ОМРС). 
Основана Фондација IASC. Дана 1. априла 2001. године 
ОМРС преузима  од IASC одговорности за постављање 
стандарда, затим усваја постојеће МРС и тумачења 
Сталног одбора за тумачење.

ОМРС се  сели у нове канцеларије на адреси 30 Cannon 
Street  у Лондону.

ОМРС се састаје са осморицом председника за везу с 
телима за националне рачуноводствене стандарде како 
би започео координацију тема и постављање циљева 
приближавања стандарда.
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2002. SIC преименован у Одбор за тумачења међународног 
финансијског извештавања (изворно: International 
Financial Reporting  Interpretations Committee - IASB) са 
мандатом не само тумачења постојећих МРС и МСФИ 
него и давања правовремених инструкција са питањима 
која нису регулисана кроз МРС или МСФИ.

Европа од друштава која се котирају на берзи захтева 
примену МСФИ почев од 2005. године.

ОМРС и FASB објављују заједнички споразум о 
приближавању.

2003. Објављене прве коначне верзије МСФИ и први нацрт 
тумачења IFRIC.

Довршени пројекти унапређења – значајне измене првих 
четрнаест МРС.

2004. Исцрпне расправе о МРС 39 у Европи, које резултирају 
ратификацијом издвајања два дела МРС 39 од стране 
Европске комисије.

Уведен webcasting на састанцима ОМРС-а.

Први ОМСР-ов документ за расправу и прво коначно 
тумачење IFRIC.

Објављени МСФИ од броја 2 до броја 6.

Објављен IFRIC од броја 1 до броја 5.

2005. Члан управног одбора ОМРС-а постаје председник 
IFRIC-а.

Статутарне измене (в. страну 7).

Разрађен план спровођења Комисије за хартије од 
вредности и берзе САДа којим се укида усаглашавање 
МСФИ са US GAAP-ом.

Европска комисија укида опцију фер вредности из 
издвојеног дела МРС 39.

Састанци радних група отворени за јавност.

Објављен МСФИ 7.

Објављен IFRIC 6 и IFRIC 7 (и повучен IFRIC 3).

2006. Обновљен споразум ОМРС-а и FASB-а о изједначавању 
стандарда.

ОМРС даје изјаву о пословној сарадњи са другим телима 
за постављање стандарда.

ОМРС најавио да пре 2009. године неће ступити на снагу 
никакви нови важни стандарди.

Објављен МСФИ 8.

Објављен IFRIC од броја 8 до броја 12.
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2007. IFRIC проширен са 12 на 14 чланова.

Америчке комисије за хартије од вредности и берзе 
одустаје од захтева за усуглашавањем иностаних субјеката 
који извештавају према МСФИ са US GAAP -ом и позива 
на подношење коментара на тему коришћења МСФИ код 
субјеката регистрираних у САД-у.

Објављене ревизије МРС 1 и МРС 23.

Објављена тумачења IFRIC 13 и IFRIC 14. Одбор предлаже 
засебне МСФИ-јеве за мале и средње предузетнике. 
(МСП)

2008. IOSCO објављује изјаву којом субјекте потстиче да 
недвосмислено изјаве да ли у потпуности поступају у 
складу с МСФИ које је донео ОМРС.

ОМРС и FASB убрзано раде на окончању заједничких 
пројеката до средине 2011. године, уз предвиђање да ће 
МСФИ бити усвојени у другим земљама, укључујући САД, 
до отприлике 2014. године.

Америчко удржење овлашћених јавних рачуновођа 
признаје ОМРС као тело за доношење стандарда по 
својим етичким правилима. 

SEC предлаже план усвајања МСФИ за субјекте 
регистроване у САД-у.

Издате су измене и допуне МСФИ 1, МСФИ 2, МСФИ 3, 
МСФИ 7, МРС 1, МРС 27, МРС 32 и МРС 39.

Издат Први стандард у складу годишње дораде. 
Објављени IFRIC 16 и IFRIC 17.

ОМРС-ов одговор на глобалну финансијску кризу 
укључује нова упутства за утврђивање фер вредности, 
усвајање измена и допуна МРС 39 по скраћеном 
поступку, убрзавање рада на пројектима који се баве 
утврђивањем фер вредности, консолидацијом и 
престанком признавања, проширене захтеве који се тичу 
објављивања података о финансијским извештајима те 
именовање двеју стручних саветодавних група.

2009. ОМРС је проширен на 16 чланова (с највише три на 
пола радног времена) и утврђена је територијална 
заступљеност.

IASCF оснива Надзорни одбор из редова јавних тела.

Објављена ревидирана издања МСФИ 1, МСФИ 2, МРС 
24 , МРС 32 и IFRIC 19.

Настављају се активности као одговор на глобалну 
финансијску кризу укључујући пројекте замене МРС 39, 
заједно са утврђивањем умањења вредности зајмова.
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2010. Oбјављене измене и допуне МСФИ 1.

ОМРС je oбјавио два штампана издања МСФИ – jeдно са 
стандардима kojи су тренутно на снази, a друго заједно са 
свим донесеним стандардима.
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Коришћење МСФИ у свету 
Пословни субјекти који се котирају на берзи ,увршћени су као 
корисници МСФИ у домаћим консолидованим финансијским 
извештајима из марта 2010.г. Табелу стално обнављамо, а 
информације о коришћењу МСФИ за пословне субјекте који се 
некотирају на берзи можете добити на www.iasplus.com/country/
useias.htm

Држава
Недопуштена 

примена
МСФИ

Допуштена 
примена 

МСФИ

Примена 
обавезна  
за неке 

пословне 
субјекте 
који се 

котирају 
на берзи 

Примена 
обавезна  

за све 
пословне 
субјекте 
који се 

котирају на 
берзи 

Абу Даби(UAE) X

Албанија
Нема берзе. Субјекти користе општеприхваћене албанске 

рачуноводствене стандарде.

Алжир Нема берзе.Није допуштена примена МСФИ

Америчка Самоа Нема берзе. Субјекти могу примењивати МСФИ. 

Aнгвила X

Aнтигва и 
Барбуда

X

Аруба X

Аустралија X (б)

Аустрија X (а)

Азербајџан X 

Бахами X

Бахреин X

Бангладеш X

Барбадос X

Белгија X (а)

Белизе X

Бенин X (a)

Belize Нема берзе. Субјекти могу примењивати МСФИ. 

Benin X

Бермуди X

Обала Слоноваче X

Белорусија
Банке од 
2008.
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Држава
Недопуштена 

примена
МСФИ

Допуштена 
примена 

МСФИ 

Примена 
обавезна 
за неке 

пословне 
субјекте 
који се 

котирају 
на берзи 

Примена 
обавезна 

за све 
пословне 
субјекте 
који се 

котирају на 
берзи 

Боцвана X

Боливија X

Босна и 
Херцеговина

Сви велики 
и средњи 

предузетници

Бразил X Од 2010. г.

Брунеј 
Дарусалам

Нема берзе. Субјекти могу примењивати МСФИ. 

Бугарска X (a)

Буркина Фасо X

Бурунди Нема берзе.

Кипар X (а)

Црна Гора X

Чешка X (а)

Чиле X 

Данска X (а)

Девичанска 
Острва, 
Британска

X

Девичанска 
Острва (САД)

Нема берзе. Субјекти примењују US GAAP 

Доминика X

Доминиканска 
Република

X

Дубаи (УАР) X

Египат X

Еквадор X

Ekvador
Поступно 
увођење 

2010-2012

Еритреја
Нема берзе.МСФИ су Обавезни за субјекте из јaвног 

сектора и неке из приватног сектора.

Естонија X (a)

Фиџи X
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Држава
Недопуштена 

примена
МСФИ

Допуштена 
примена 

МСФИ 

Примена 
обавезна 
за неке 

пословне 
субјекте 
који се 

котирају 
на берзи 

Примена 
обавезна 

за све 
пословне 
субјекте 
који се 

котирају на 
берзи 

Филипини X (Ф)

Финска X (a)

Француска X (a)

Гана X

Гамбија Нема берзе.Субјекти могу примењивати МСФИ

Гибралтар X

Грчка X (a)

Гренада X

Гренланд Нема берзе. Субјекти могу примењивати МСФИ.

Грузија X

Гуам Нема берзе. Субјекти примењују US GAAP.

Гватемала X

Гвајана X

Хаити X

Хондурас X

Хонг Конг X (д)

Хрватска X

Индија X(ј)

Индонезија X

Ирак X

Иран X

Ирска X (a)

Исланд X (a)

Италија X (a)

Израел
Сви осим 

банака

Јамајка X

Јапан X

Јемен Нема берзе. Субјекти могу примењивати МСФИ.

Јордан X

Јужна Африка X

Јужна Кореја
Од 2009. године корејски еквивалент МСФИ допуштен 

за субјекте коjи се котирају на берзи. Обвезна примена од 
2011. године. 



26

Држава
Недопуштена 

примена
МСФИ

Допуштена 
примена 

МСФИ 

Примена 
обавезна 
за неке 

пословне 
субјекте 
који се 

котирају 
на берзи 

Примена 
обавезна 

за све 
пословне 
субјекте 
који се 

котирају на 
берзи 

Кајманска 
Острва

X

Камбоџа
Нема берзе. Субјекти могу примењивати 

МСФИ.

Канада X Од 2011.г.

Катар X

Казакстан X

Кенија X

Кина X

Киргистан X

Колумбија X

Коста Рика X

Куба X

Кувајт X

Лаос X

Латвија X (a)

Лесото X

Либанон X

Либија X

Лихтенштајн X (a)

Литва X (a)

Луксембург X (a)

Мађарска X (a)

Макао Нема бeрзе. Субјекти могу примењивати МСФИ.

Македонија X

Малави X

Малдиви X

Малезија X

Мали X

Малта X (а)

Мароко
небанкарски 

сектор.
Банке

Маурицијус X

Мауританија Нема берзе. Није допуштена примена МСФИ.
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Држава
Недопуштена 

примена
МСФИ

Допуштена 
примена 

МСФИ

Примена 
обавезна 
за неке 

пословне 
субјекте 
који се 

котирају 
на берзи 

Примена 
обавезна 

за све 
пословне 
субјекте 
који се 

котирају на 
берзи 

Мексико X (e)

Мијанмар X

Молдавија X

Монголија X 

Мозамбик X 

Намибија X

Непал X

Нигер X

Нигерија X

Никарагва X

Холандија X (а)

Холандски 
Антили

X

Норвешка X (а)

Нови Зеланд X (б)

Немачка X (а)

Оман X

Пакистан X

Панама X

Папуа Нова 
Гвинеја

X

Парагвај X

Перу X

Пољска X (а)

Португал X (а)

Реунион Нема берзе. Субјекти могу примењивати МСФИ.

Румунија X (а)

Русија X

САД X (х)

Самоа Нема берзе. Субјекти могу примењивати МСФИ 

Саудијска 
Арабија

X (k)

Салвадор X

Сенегал X

Сијера Леоне X
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Држава
Недопуштена 

примена
МСФИ

Допуштена 
примена 

МСФИ

Примена 
обавезна 
за неке 

пословне 
субјекте 
који се 

котирају 
на берзи 

Примена 
обавезна 

за све 
пословне 
субјекте 
који се 

котирају на 
берзи 

Сингапур X (e) (ф)

Сирија X

Словачка X (а)

Словенија X (а)

Србија X

Суринам X

Свази X

Свети 
Кристофер и 
Нивес

X

Шпанија X (а)

Шри Ланка X

Шведска X (а)

Швајцарска X

Таџикистан X

Тајланд X

Тајван X(и)

Танзанија X

Того X

Тринидад и 
Тобаго

X

Тунис X 

Турска X (г)

Уганда X

Уједињено 
Краљевство

X (a)

Украјина X

Уругвај X (ц)

Узбекистан X

Вануату Нема бeрзе. Субјекти могу примењивати МСФИ

Венецуела X (ц)

Вијетнам X

Замбија X
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Држава
Недопуштена 

примена
МСФИ

Допуштена 
примена 

МСФИ 

Примена 
обавезна 
за неке 

пословне 
субјекте 
који се 

котирају 
на берзи 

Примена 
обавезна 

за све 
пословне 
субјекте 
који се 

котирају на 
берзи 

Западна 
Обала-Газа 

Х

Зимбабве X

(а)  У извјештају о обављеној ревизији и у напомени о основи приказа  
 спомињу се МСФИ усвојени у ЕУ. 

(б)  Изјава о усклађености с МСФИ наводи се у напомени и           
 финансијском извештају и извештају о обављеној ревизији.

(в) Законом је прописано да су сва трговачка друштва дужна   
 примењивати МСФИ које је усвојила , али датум доношења   
 није ажуран.

(г)   Национални стандарди су исти са МСФИ али се разликују   
 неки датуми ступања на снагу.

(д)   Најављен план усвајања почевши од 2012.године.

(ђ    Усвојена већина МСФИ, али уз одређене значајне измене.

(е)  Турска предузећа могу да користе енглеску верзију МСФИ 
 или њихов превод на турски. Ако користе превод а због   
 закашњења у преводу, у извештају о обављеној ревизији и као 
 основа приказа наводи се “примена МСФИ усвојених у   
 Турској”.

(ж) SEC  допушта иностраним издаваоцима из приватног сектора да  
 поднесу финансијске извештаје састављене по МСФИ које  
 је издао ОМРС, без обавезе да у њих укључе усуглашавање износа  
 по МСФИ са US GAAP-om

(з) Најављен план усвајња свих МСФИ почевши са  2013.  
 годином. 

(и) Поступно увођење МСФИ за субјекте котиране на берзи од  
 2012. до 2014. године. 

(ј) Примена  МСФИ обавезна за све банке котиране на берзи и  
 сва осигуравајућа друштва.



30

Коришћење МСФИ у 
Европи 
Европски рачуноводствени прописи на снази од 
2005. г.
Компаније котиране на берзи. Како би спровела “стратегију 
финансијског извештавања” коју је у јуну 2000. године усвојила 
Европска комисија, Европска унија је 2002. године одобрила Уредбу 
о рачуноводству, која налаже свим компанијама Европске уније које 
се котирају на уређеним тржиштима (око 8000 компанија укупно) 
да, почевши од 2005. године, своје консолидоване финансијске 
извештаје састављају према MРС/ МСФИ.  Захтев за применом МСФИ 
не примењује се само у двадесет и седам земаља Европске уније 
него и у три земље Европског економског простора. Већина великих 
корпорација у Швајцарској, које нису чланице Европске уније и 
Европског економског простора, такође користе МСФИ.

Што се тиче пословних субјеката из држава-нечланица Европске уније 
и који су уврштени на уређеним тржиштима Европске уније, Европска 
комисија је општеприхваћена рачуноводствена начела САД-а, Јапана, 
Кине, Канаде, Јужне Кореје и Индије прогласила истоветнима МСФИ 
који су усвојени у Европској унији. (Статус Кине, Канаде, Јужне Кореје 
и Индије ће се преиспитати до 31. децембра 2011. године). Почевши 
од 2009. године, пословни субјекти из других земаља дужни су 
применити или МСФИ усвојене у Европској унији, или које је донeо 
ОМРС.

Компаније које нису котиране на берзи  и неконсолидовани 
финансијски извјештаји. Државе-чланице Европске уније могу 
обавезу примене МСФИ да прошире на компаније које нису котиране 
на берзи и на неконсолидоване финансијске извештаје компанија 
које послују као самостална извештајна правна лица. Готово све 
државе чланице допуштају неким или свим компанијама које нису 
котиране на берзи да у својим консолидованим финансијским 
извештајима користе МСФИ, а већина допушта примену МСФИ 
у неконсолидованим финансијским извештајима. Детаљније 
информације о томе налазе се на wеb-страницама www.iasplus.com. 
Усвајање МСФИ у Европи
Према Уредби о рачуноводству ЕУ, примена МСФИ у Европи треба 
да буде посебно усвојена. Поступак усвајања одвија се у следећим 
фазама: 
• ЕУ преводи МСФИ на све европске језике; 
• Европска саветодавна група за финансијско извештавање у  
 приватном сектору (изворно:  European Financial Reporting Advisory  
 Group - EFRAG ) износи своје ставове Европској комисији;
• Група за преглед стандарда и саветовање у оквиру Европске  
 комисије (изворно: Standards Advice Review Group - SARG) износи  
 своје ставове Европској комисији на препоруку EFRAG-а; 
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• Регулаторни одбор Европске комисије за рачуноводство даје  
 препоруку за усвајање; а затим  
• Европска комисија подноси предлог за усвајање Одбору при  
 Европском парламенту за регулативну процедуру уз детаљно  
 разматрање као и  Већу Европске уније које броји двадесет и седам  
 чланова. Оба тела морају усвојити предлог. У супротном, предлог  
 се враћа Европској комисији на даље разматрање.

До краја марте 2010. године, Европска комисија је изгласала усвајање 
свих МСФИ, изузев прерађених издања МСФИ 1 , и МРС  24, и свих 
тумачења, изузев IFRIC 19, и измена и допуна IFRIC 14. Доношење 
МСФИ 9 је одложено.

МСФИ на снази  у Европи 

Европским тржиштима хартија од вредности управљају појединачне 
земље-чланице, уз примену одређених прописа усвојених на нивоу 
Европске уније који обухватају:

• стандарде које је усвојио Одбор регулаторних тела у Европи за  
 хартије од вредности (изворно: Committee of  European Securities  
 Regulators - CESR), конзорцијум државних регулаторних тела.  
 Стандард бр. 1 “Примена стандарда на финансијске информације  
 у Европи” износи двадесет и један општи принцип које државе- 
 чланице Европске уније треба да усвоје прописујућу примени  
 МСФИ. Предложени Стандард бр. 2 „Координација  
 спроведених активности” доноси смернице за спровођење   
 Стандарда бр. 1. 
• Уредба о законом прописаној ревизији годишњих и  
 консолидованих финансијских извештаја донесена је у септембру  
 2006. године. Нова уредба заменила је Осму. уредбу, затим  
 изменила и допунила Четврту и Седму уредбу. Између осталог,  
 њоме су Међународни стандарди ревизије усвојени у целој  
 Европској унији, и прописан је захтев да државе-чланице оформе  
 тела за надзор ревизора и 
• Измене и допуне уредбе ЕУ, којима се уводи колективна  
 одговорност чланова управе за финансијске извештаје компаније.

У марту 2009. године, група ЕУ за проучавање на високом нивоу дала 
је препоруке постојећим регулаторним телима за банке, осигурања 
и вредносне папире у ЕУ да се прегрупишу у три нова европска тела 
(Европска управа за банке, Европска управа за вредносне папире и 
Европска управа за осигурања), с чвршћим овлашћењима за надзор 
и, у неким случајевима, правним овлашћењима. Веће министра 
финансија и привреде Европске уније је предлоге одобрила у 
децембру 2009.године. Њихово коначно доношење очекује се у 
2010.години.

У септембру 2009. године Парлмент и  Веће ЕУ су одобрили 
Фондацији за МСФИ (бившој Фондацији IASC-a) средства у износу од 
4 милиона евра годишње.

О стварном и највишем износу одобрених средстава одлучује 
Европска комисија.
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Коришћење МРС/МСФИ 
у САД-у 
SEC признавање МСФИ  

Од приближно 13 000 пословних субјеката чије су хартије од 
вредности регистроване код Америчке комисије за хартије од 
вредности и берзе SEC (изворно: SEC) више од 1000 се односи на 
компаније које нису из САД-а. Пре новембра 2007. године су такви 
издаваоци из приватног сектора ако су  подносили финансијске 
извештаје састављене према МСФИ или опшеприхваћеним 
националним рачуноводственим стандардима који превладавају у 
њиховим матичним земљама биле обавезне да ускладе добитак и 
нето имовину према US GAAP- у.

У новембру  2007. године SEC је изгласао да се приватним иностраним 
компанијама допусти подношење финансијских извештаја 
састављених према МСФИ које је објавио ОМРС  без обaвезног 
усклађења износа исказаних према МСФИ с US GAAP -ом. Ново 
правило примењује се на финансијске извештаје који обухватају 
године које су завршиле након 15. новембра  2007. 
У августу 2007. године SEC је ради давања коментара јавности објавио 
свој Концепцијски документ како би подстакао  дебату на тему да 
ли би издаваоцима   регистрированим  у САД требало допустити да 
подносе финансијске извештаје састављене према МСФИ с циљем 
поштовања правила и прописа SEC.

У новембру 2008. године, SEC је, ради давања коментара јавности, 
објавио предлог плана за усвајање МСФИ. План садржи прекретнице 
које, ако буду реализоване, могу означити обавезу преласка на МСФИ 
почевши с фискалним годинама које завршавају на дан или након 14. 
децембра 2014. године. План би одређеним субјектима омогућио 
усвајање  МСФИ и пре тог датума и очекује се да ће га SEC донети 
током 2010.године. 

У фебруару 2010. године SEC је објавио Изјаву подршке 
конвергенцији и глобалним рачуноводственим стандардима у којој 
је своје дужнике упутио на израду и спровођње „Радног плана“ 
ради квалитетнијег разумевања циљева SEC и транспарентности у 
односу на јавност у овоме подручју те како би SEC, након окончања 
„Радног плана“ и пројеката конвергенције FASB и ОМРС-а, омогућио 
доношење одлуке о уграђивању МСФИ у састав финансијског 
извештавања за издаваоца у САД-у. SEC је у споменутој Изјави изразио 
гледиште да би субјекти који први пут издају своје вредносне папире 
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у САД-у у свом извештавању користили МСФИ до отприлике 2015. 
или 2016. године. Наведени рок ће бити додатно процењен у самоме 
Радноме плану. 

Приближавање МСФИ и US GAAP-а

Норвалшки  споразум. У октобру 2002. године ОМРС  и 
FASB формулисали су, након заједничког састанка одржаног у 
канцеларијама  FASB-а у граду Норвалку, Савезна Држава Конектикат, 
своје обавезе везане за приближавање US GAAP -а и МСФИ, 
издавши меморандум о разумевању, познaт под називом Норвалшки  
споразум. Два  одбора су се обавезала да ће уложити напоре ка:

• постизању потпуне компатибилности својих стандарда  
 финансијског извештавања чим то буде изводљиво и 
• координисању својих будућих програма рада како би  
 загарантовали очување компатибилности. 

Компатибилност не значи да ће стандарди бити идентични, већ да 
међу њима неће бити значајних разлика.

Споразум о разумевању 2006.-2009. У фебруару 2006. године 
ОМРС и FASB објавили су Споразум о разумевању по питању 
дугорочних и краткорочних пројеката приближавања, разрађен по 
фазама и кључним пројектним прекретницама. Споразум је ажуриран 
2008. године. Оба одбора су у новембру  2009.године још једном 
потврдила своја настојања ка постизању конвергентности и издала још 
једну заједничку изјаву у којој су навела оквирне кораке за зaвршетак 
послова по питању конвергенције наведених у Споразуму до 2011.
године.

Краткорочни пројекти: 

FASB и ОМРС су поставили као циљ да до 2008. године донесу 
закључке о томе да ли веће разлике у подручјима која су у фокусу 
треба елиминисати једним краткорочним пројектом или већим 
бројем пројеката и ако да, довршити цели или већи део посла у тим 
подручјима. Следи преглед статуса краткорочних пројеката:

• Довршени пројекти 

 Заједнички пројект: Пословна спајања 

  FASB: Опција фер вредности 

 Имовина сегмента истраживања и развоја стечена пословним  
 спајањем 

  ОМРС: Трошкови позајмице 

   Пословни сегменти
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• Краткорочни пројекти приближавања у току 

  FASB: Догађаји након краја извештајног периода

  Инвестиционе некретнине 

  ОМРС: Заједнички аранжмани (змена MРС 31  
   oчекује се у првој половини 2010. године) 

• Одложени краткорочни пројекти приближавања 

 Државне потпоре 

  Умањење вредности

Дугорочни пројекти:

Код дугорочних пројеката, који су наведени у наставку, циљ је до 
2008. године остварити значајан напредак у следећим подручјима 
која су одређена за унапређење (ОМРС-ов статус назначен је у 
заградама):

• Концепцијски оквир (нацрт за јавност о циљевима издат 2008.г.;  
 нацрт за излагање о извештајном субјекту издат је 2010.године;  
 документи за расправу о мерењу, и елементима и признавању  
 планирани за 2010.г.) 

• Упутства за мерење фер вредности (коначан стандард планиран за  
 друго полугодиште 2010.г.) 

• Презентација финансијских извештаја – фаза Б (нацрт за јавност  
 планиран за 2010.г.) 

• Примања након пензионисања – план дефинисаних примања  
 (нацрт за расправу планиран за прву половину 2010.г.) 

• Признавање прихода (нацрт за јавност планиран за 2010.г.) 

• Обавезе и главница (нацрт за јавност планиран за прву половину  
 2010.г.) 

• Финансијски инструменти – замена МРС 39 (коначан стандард   
 за класификцију и мерење финансијске имовине издат је у  
 новембру 2009.г.; нацрт за излагање о умањењу издат у  новембру  
 2009.г ; два нацрта за излагање о рачуноводству заштите те о  
 престанку признавања планирани за 2010.годину)

• Консолидација и субјекти посебне намене (коначан стандард   
 планиран за 2010.г.) 

• Нематеријална имовина (није на актуелном дневном реду) 

• Најмови (нацрта за излагање планиран за 2010.г.) 

За сваки пројекат одређени су конкретнији циљеви. 
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Коришћење МРС/МСФИ у Канади

Тренутно је домаћим канадским компанијама, котираним на берзи  
САД-а допуштена примена US GAAP-а у домаћем извештавању. 
Страним издаваоцима  у Канади допуштено је примењивати МСФИ.  
Канадски субјекти из јавног сектора биће обавезни да примене МСФИ 
на своје фискалне године које започињу на дан или након 1. јануара 
2011.године, а њихова ранија примена се одобрава у зависности 
од случаја, уз одобрење регулаторног тела надлежног за вредносне 
папире. Непрофитне организације и пензиони фондови су искључени 
и неће имати обавезу да усвоје МСФИ.

Кориштење МСФИ у осталим деловима америчког 
континента

Чиле је 2009. године започео процес поступног увођења МСФИ за 
компаније које се котирају на берзи. У Бразилу, компаније и банке 
које се котирају на берзи су дужне да МСФИ усвоје 2010. године. 
Мексичка комисија за банке и вредносне папире је најавила да ће 
све компаније које се котирају на берзи бити обавезе МСФИ користе 
почевши од 2012. годином. Влада Аргентине је донела план, којим би 
примена МСФИ компаније које се котирају на берзи постала обавезна 
у 2011. години и необавезна за субјекте који се не котирају на берзи. 
Обавеза примене МСФИ већ је уведена у многим латиноамеричким и 
карипским државама.

Коришћење МСФИ у региону Азија-Пацифик  

Земље у азијско-пацифичком региону примењују различите приступе 
у усаглашавању националних општеприхваћених рачуноводствених 
стандарда, који се примењују на домаће, котиране на берзи, субјекте 
са МСФИ. 

Захтев за замену општеприхваћених националних 
рачуноводствених стандарда МСФИ 

Монголија је прописала примену МСФИ у домаћим компанијама 
котираним на берзи.

Сви национални стандарди су дословно преписани  МСФИ

Овај став заузели су Аустралија, Хонг Конг, Кореја (са обавезном 
применом од 2011. и допуштеном применом у 2009. години), Нови 
Зеланд и Шри Ланка (са обавезном применом у 2011. години), иако 
се датуми ступања на снагу и прелазне одредбе разликују у односу на 
изворне МСФИ. Нови Зеланд је укинуо неке опције рачуноводствених 
политика и додао неке друге податке за објављивљње и упутства.



36

Готово сви национални стандарди су дословно 
преписани МРС/МСФИ

На Филипинима и у Сингапуру је већина МСФИ дословно преписана  
од речи до речи, али уз одређене значајне модификације. Сингапур је 
највио потпуну конвергенцију са МСФИ до 2012. године.
Неки национални стандарди готово су дословно преписани 
МСФИ. 
Индија, Малезија, Пакистан и Тајланд усвојили су одабране МСФИ у 
већем њиховом делу, док се други национални стандарди значајно 
разликују. Поред тога, временски размак у усвајању нових или 
измењених МСФИ је значајан. Индија је објавила план да све МСФИ 
поступно усвоји као Индијске стандарде финансијског извештавања у 
периоду од 2012. До 2014. године у зависности од величине субјекта 
котираног на берзи. Малезија ће МСФИ усвојити као Малезијске 
стандарде финансијског извештавања до 2012.године,а Тајван до 
2013.године.

МРС/МСФИ као основа за израду националних 
рачуноводствених стандарда

Реч је о процесу који је у разним фазама израде присутан у 
Индонезији, Јапану, Тајвану и Вијетнаму, али постоје значајне разлике. 
У фебруару 2006. године Кина је усвојила нови Основни стандард и 
тридесет и осам нових кинеских рачуноводствених стандарда који су у 
складу с МСФИ, уз неколико изузетака. 
Јапан од децембра 2009.године субјектима који се котирају на берзи 
и који испуњавају одређене критеријуме допушта примену МСФИ 
почевши с 2010. годином и намерава да од 2012. године одлучи да 
ли да обавезу примене МСФИ пропише за све јавне субјекте почевши 
са 2015 или 2016. године.

Неке домаће компаније котиране на берзи могу  да примењују
МРС/МСФИ 

У Кини (за субјекте котиране на берзи у Хонг Конгу), Хонг Конгу (за 
субјекте са седиштем у Хонг Конгу, али основане негде другде), Лаосу 
и Мијанмару. 
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Најновији службено 
објављени стандарди, 
тумачења, измене и допуне 
На снази за годину закључно са 31. децембром 2009.

Нови стандарди

МСФИ 8 Пословни сегменти

Измене и допуне стандарда

МСФИ 7 Дорада за објављивање података 
о финансијским инструментима 

МРС 1 Презентација финансијских 
извештаја

МРС 19 Смањење примања и негативних 
трошкова минулог рада

МРС 23 Капитализција трошкова 
позајмице

МРС 27 Уклањање дефиниције метод 
трошка

MРС 32/MРС 1 Инструменти с опцијом продаје 
и обавезе које произилазе из 
ликвидације

МРС 39 Процена уграђених деривата

Разни стандарди Дорада МСФИ из маја 2008. (в. 
претходно издање)

Нова тумчења

IFRIC 13 Програми очувања лојалности 
купаца

IFRIC 15 Уговори о изградњи некретнина

IFRIC 16 Заштита нето улагања у 
инострано пословање

IFRIC 18 Пренос имовине са купца
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Могућа ранија примена од године закључно са
31. децембром 2009.

Нови 
стандарди 

На снази за годишња 
раздобља која 
започињу на дан или 
након

МСФИ 9
Финансијски 
инструменти:
класификација и мерење

1.  јануар 2013.

Ревидирани 
стандарди 

На снази за годишња 
раздобља која 
започињу на дан или 
након

МСФИ 
1(2008.)

Прва примена 
Међународних 
рачуноводствених 
стандарда  
(реструктурирана верзија, 
новембар 2008.) 

1. јула 2009. 

МСФИ 
3(2008.)

Пословна спајања Проспективно на 
пословна спајања  у 
раздобљима која 
започињу  на дан или 
након 1. јула 2009. 
године. Ранија примена 
је допуштена, али не 
за годишња раздобља 
која започињу пре 30. 
јуна 2007. године. 

МРС 
24(2009.)

Повезане стране
Поједностављење 
захтева за објављивањем 
података о субјектима 
повезаним са државом и 
појашњење дефиниција 
повезане стране

1. јануар 2011.

МРС 
27(2008.)

Консолидовани и 
одвојени финансијски 
извештаји 

1. јул 2009. 

Напомена:
прелазне одредбе су сложене и постоје међузависности у самим 
стандардима, стога ваља проучити саме стандарде и тумачења.
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Измене 
и допуне 
стандарда 

На снази за годишња 
раздобља која 
започињу на дан или 
након

МСФИ 1 Додатна изузећа за 
субјекте који први пут 
примењују МСФИ

1. јануар 2010.

Ограничено изузеће из 
обавезе објављивања 
упоредних података по 
МСФИ 7

1. јули 2010.

МСФИ 2 Плаћање унутар групе на 
основу деоница у новцу 

1. јануар 2010.

МРС 32 Класификација питaња 
права

. 1. фебруар 2010.

МРС 39 Прихватљиве заштићене 
ставке

1. јул 2009. 

Дорада МСФИ
(годишња дорада из
априла 2009.)*

На снази за годишња 
раздобља која 
започињу на дан или 
након

МСФИ 2 Област МСФИ 2 и 
прерађени МСФИ 3

1. јул 2009. 

МСФИ 5 Подaци који се обавезно  
објављују о дуготрајној 
имовини или (групи за 
продају) разврстаној 
у портфељ намењен 
продаји или укинутим 
деловима пословања

1. јул 2009. 

МСФИ 8 Објављивање 
информција о 
сегменaтлној имовини

1. јануар 2010

МРС 1 Разврставање 
конвертибилних 
инструмената у  
краткорочне и дугорочне 

1.јануар 2010.

МРС 7 Клaсификација издатака 
сa наслова непризнате 
имовине 

1. јануар 2010.

МРС 17 Класификација 
земљиштља и зграда у 
њему

1. јануар 2010.
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Дорада МСФИ
(годишња дорада из
априла 2009.)*

На снази за годишња 
раздобља која 
започињу на дан или 
након

МРС 18 Утврђивање да ли је 
субјект принципал или 
агент

Није применљиво

МРС 36 Обрaчунска јединица за 
тестирање goodwilla на 
умањење

1. јануар 2010.

МРС 38 Додатне последичне 
измене и допуне 
произишле из МСФИ 3 
(2008.)

1. јули 2009

Мерење фер вредности 
нематеријалне имовине 
стечене пословним 
спајањем

1. јули 2009

МРС 39 Поступање с пеналима 
за привремену отплату 
зајмова као са уско 
повезаним појмовима 

1. јануар 2010.

Изузеће уговора о 
пословном спајању из 
делокруга 

1. јануар 2010.

Рачуноводство заштите 
новчаних токова 

1. јануар 2010.

Заштита помоћу интерних 
уговора 

1. јануар 2010.

IFRIC 9 Делокруг IFRIC 9 и 
МСФИ 3 (2008.)

1. јули 2009.

IFRIC 16

Измена која се односи на 
ограничење наметнуто 
субјекту који може држати 
заштитне инструменте 

1. јули 2009.
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Дорада МСФИ из маја 2008.*

МСФИ 5 План продаје контролног 
удела у зависном субјекту 

1. јул 2009.

Нова 
тумачења 

На снази за годишњи 
период који започиње 
на дан или након

IFRIC 17 Расподела неновчане 
имовине власницима 

1. јул 2009.

IFRIC 19 Гашење финансијских 
обавеза главничким 
инструментима 

1. јул 2010.

Измене и допуне тумачења 

IFRIC 14 Авансна уплата 
минималних 
потребних средстава за 
финансирање 

1. јануар 2011.

У табелу су укључене измене и допуне произашле из „Дораде МСФИ“ 
из јануара 2008. године и априла 2009. године које је ОМРС одредио 
као промене произашле из начина обрачунавања, презентирања, 
признавања или мерења. Терминолошке или уређивачке измене, 
за које ОМРС сматра да ће имати мали или никакав утицај на начин 
обрачунавања нису наведене. Више информација о томе можете наћи 
у стандардима и тумачењима на www.iasplus.com
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Оквир за састављање и приказивање финансијских 
извештаја 

Усвајање • Одобрио га је управни одбор IASC у априлу  
  1989. године. 

Кратак преглед важећих 
стандарда
На странама 18 до 22 дјемо сажет преглед зaхтевa свих 
Међународних стандарда финансијског извештавања који су 
објављени до 31. марта 2010. године, као и „Предговор МСФИ“ и 
„Оквир за састављање и приказивање финансијских извештаја“.

Кратки прегледи су за општу информацију и нису замена за читање 
целога стандарда или тумачења.

Текст који следи укључује најновије измене и допуне стандарда и 
тумачења, чак и оне које су на снази за обрачунска раздобља у 2010. 
и након тога. Информације о ранијим верзијама се налазе у нашим 
ранијим издањима „Џепног водича кроз МСФИ“ из претходних 
година.

„Датум ступања на снагу“ је датум ступања на снагу задње 
свеобухватне ревизије стандарда или тумачења, а не нужно и датум 
његовог првог издавања.

Предговор Међународним стандардима финансијског 
извештавања 

Усвајање Усвојио га је ОМРС у мају 2002. године 

Кратак преглед Између осталог, обухвата и: 

 • циљеве ОМРС-а; 

 • делокруг МСФИ;

 • прописани поступак израде стандарда и  
  тумачења; 

 • изједначење статуса тачака штампаних масним и  
  обичним словима;  

 • политика датума ступања на снагу; и 

 • коришћење енглеског као службеног језика.
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МСФИ 1 Прва примена Међународних стандарда  
 финансијског извештавања 

Дан ступања Први финансијски извештаји састављени у
на снагу складу са МСФИ за периоде који започињу  
 на дан или након 1. јануара 2004. године 

 Измене и допуне из јануара 2008. године се односе  
 на трошак улагања код прве примене и на снази су  
 од 1. јануара 2009. године, уз допуштену ранију  
 примену. 

 Реструктурирана верзија стандарда из новембра  
 2008. године је на снази од 1. јула 2009. године 
 (без измена техничког садржаја).

 Изменама и допунама из јула 2009. године  
 уведена су додатна изузећа за субјекте који  
 први пут примењују МСФИ и на снази су од 
 1. јануaра 2010. уз допуштену ранију примену.

 • ОМРС  га је усвојио у априлу 2001. године.

 • Сви захтеви Оквира су у поступку поновног  
  разматрања у склопу заједничког пројекта  
  ОМРС-а и FASB “Концепцијски оквир”.

Кратак преглед • Одређује циљ финансијских извештаја опште  
  намене, са циљем пружања информација  
  о финансијском положају, успешности  
  пословања и променама у финансијском  
  положају субјекта, корисне широком кругу  
  корисника приликом доношења економских  
  одлука 

 • Наводи квалитативна обележја  која  
  информације у финансијским извештајима чине  
  корисним. Четири основна квалитативна  
  обележја која наводи Оквир су: разумљивост,  
  релевантност, поузданост и упоредивост.

 • Одређује основне елементе финансијских  
  извештаја и концепте за њихово признавање  
  и мерење у финансијским извештајима.  
  Елементи финансијских извештаја који  
  се директно односе на финансијски положај  
  (биланс стања) су средства, обавезе и капитал.  
  Елементи који су директно повезани са  
  успешношћу пословања (биланс успеха) су  
  приходи и расходи. 



44

Циљ Прописати поступке прве примене МСФИ у  
 састављању финансијских извештаја правног лица 

Кратак преглед  Преглед за правна лица који, изричитом и  
 безрезервном изјавом о усклађености с МСФИ,  
 први пута примењују МСФИ у својим  
 годишњим финансијским извештајима за 2008.  
 годину: 

 • Одабрати рачуноводствене политике на основу   
  МСФИ који су на снази на дан 31. децембра   
  2009. године 

 • Саставити финансијске извештаје бар за 2008.  
  и 2009. годину и ретроактивно кориговати  
  почетни биланс стања  применом МСФИ  
  који су на снази од 31. децембра  2009. године,  
  изузев специфичних изузећа наведених у  
  МСФИ 1: 

  - почетни извештај о финансијском положају се  
   саставља најкасније на дан 1. јануара  
   2008. године (могућ је и ранији датум ако  
   правно лице одабере да представи упоредне  
   податке у складу с МСФИ за више  
   година)  

  - почетни извјештај о финансијском положају се  
   презентује у првим финансијским  
   извештајима правног лица према МСФИ,  
   стога и три извештаја о финансијском  
   положају и 

  - ако субјект који примењује МСФИ  
   закључно са 31. децембром 2009. године,  
   поред комплетних финансијских извештаја  
   за 2008. и 2009. годину, и о одабраним  
   финансијским подацима за период пре  
   2008. године, извештава у складу с МСФИ,  
   али не саставља комплетне финансијске  
   извештаје за те периоде, то не мења  
   чињеницу да је његов почетни биланс  
   стања  у складу с МСФИ на дан 1. јануара  
   2008. године. 

Тумачења Нема.

Корисне Прва примена: Водич за МСФИ 1
Dеloitte-ове
публикације У новембру 2009.године Deloitte је објавио 
 прерађени „Водич  за МСФИ 1“ који можете  
 преузети на адреси
 www.iasplus.com/dttpubs/pubs.htm
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МСФИ 2 Плаћања по основу учешћа 

Датум ступања Годишњи периоди који започињу на дан или
на снагу након 1. јануара 2005. године.

 Измене и допуне из  јануара 2008. године  
 намењене појашњењу дефиниције услова стицања  
 и начина на који се рачуноводствено исказује  
 отказивање споразума о исплати на основу акција  
 друге уговорне стране су на снази са 1. јануаром  
 2009. године, а допуштена је и њихова ранија  
 примена. 

 Измене и допуне произашле из “Дораде МСФИ” из  
 априла 2009. године које се односе на  
 делокруг стандарда су на снази од 1. јула 2009.  
 године, уз допуштену ранију примену.

 Измене и допуне из јуна 2009. године које додатно  
 појашњавају начин обрачунавања трансакција  
 плаћања на основу деоница међу субјектима  
 унутар групе су на снази од 1. јануара 2010.  
 године, уз допуштену њихову ранију примену. 

Циљ Прописати рачуноводствени поступак за  
 трансакције у којима правно лице прима или  
 набавља добра или услуге, било као накнаду за  
 инструменте капитала, било по основу настанка  
 обавеза, у износима утврђеним на основу цена  
 акција или других инструмената капитала правног  
 лица.

Кратак преглед Све трансакције плаћања по основу учешћа треба  
 признати у финансијским извештајима узимајући  
 фер вредност као основу за вредновање. 

 Расход се признаје кад су добра примљена или  
 услуге извршене.  

 МСФИ 2 се такође примењује на трансакције  
 исплате на основу деоница у којима субјект није  
 у могућности конкретно одредити нека или сва  
 примљена добра односно услуге. 

 МСФИ 2 се примењује и и на друштва која се  
 котирају и на друштва која се не котирају на  
 берзама. Међутим, ако фер вредност власничких  
 инструмената субјеката који се не котирају на  
 јавним тржиштима није могуће поуздано измерити,  
 користе се калкулације интринзичне вредности.

 Трансакције у којима се добра или услуге примају  
 од особа које нису запослене као накнада за  
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 инструменте капитала правног лица, вреднују се по  
 фер вредности примљене робе, односно услуга.  
 Фер вредност датих инструмената капитала би се  
 примењивала само ако фер вредност робе или  
 услуга није могуће поуздано утврдити. 
 У трансакцијама са запосленима и другим лицима  
 који пружају сличне услуге, правно лице је дужно  
 да вреднује трансакцију по фер вредности датих  
 инструмената капитала, јер фер вредност услуга  
 примљених од запослених најчешће није могуће  
 поуздано проценити.

 У трансакцијама које се вреднују по фер вредности  
 датих инструмената капитала, као што су  
 трансакције са запосленима, фер вредност треба  
 проценити на датум када су инструменти капитала  
 одобрени.  

 У трансакцијама које се вреднују по фер вредности  
 примљених роба или услуга, фер вредност треба  
 процењивати на датум примања робе, односно  
 услуга. 

 Приликом процене фер вредности дeоница или  
 опција на релевантан датум мерења (в. претходну  
 тaчку) код добара или услуга мерених на основу  
 фер вредности датог власничког инструмента се не  
 узимају у обзир услови стицања осим тржишних  
 услова. Уместо тога се узимају у обзир услови  
 стицања на начин да се број власничких  
 инструмената укључених у мерење износа  
 трансакције усклади. Тако се, износ који је признат  
 за добра или услуге примљене као накнаду за дате  
 власничке инструменте базира на броју  
 капиталних инструмената код којих ће услови  
 стицања на крају бити испуњени. 

 Изменама и допунама из јануара 2008. године је  
 дефиниција услова стицања ограничена само  
 на услове који се односе на услуге и успешност,  
 док је дефиниција услова успешности допуњена  
 захтевом да, поред одређене циљне успешности  
 услуга буде окончана у одређеном периоду. 

 Фер вредност датих инструмената капитала се  
 заснива на тржишним ценама ако је то могуће, као  
 и да се узму у обзир услови под којима су ти  
 инструменти капитала додељени. Ако тржишне  
 цене нису доступне, фер вредност се одређује  
 применом неког модела вредновања како би се  
 проценило колика би била вредност инструмената  
 капитала на датум вредновања у трансакцији  
 између добро обавештених и вољних страна.  
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 МСФИ 2 не наводи који модел вредновања треба  
 применити.

Тумачења Нема. IFRIC 8 и IFRIC  11 су укључени у  
 стандард и повучени објављивањем измена  
 и допуна МСФИ 2 „Плаћања унутар групе на  
 основу деоница измирених “ у јуну 2009. године.

Корисне  Share-based payment: Водич за МСФИ 2
Dеloitte-ове
публикације Друго издање из јуна 2007. године. садржи  
 упутства за примену МСФИ 2 за многе  
 уобичајене трансакције плаћањима по основу  
 учешћа. Публикацију можете преузети на адреси 
 www. iasplus.com/dttpubs/pubs.htm 

МСФИ 3 (издање 2008.) Пословна спајања

Датум ступања Измењени МСФИ 3 (2008.), који је издат у
на снагу јануару 2008. године, замењује МСФИ 3 из 2004.  
 године и на снази је за пословна спајања у  
 периодима која започињу на дан или након 1. јула  
 2009. године. Ранија примена је дозвољена, али  
 не за период који започиње пре 30. јуна 2007.  
 године.
 Кратак преглед захтева МСФИ 3 из 2004. године  
 налази се у нашим ранијим џепним издањима  
 Џепног водича кроз МСФИ.

Детаљни Стицалац пословног субјекта признаје
принцип стечену имовину и преузете обaвезе по њиховој  
 фер вредности на датум стицања и објављује  
 информације које корисницима омогућују да  
 процене природу и финансијске учинке стицања.

Кратак преглед Пословно спајање је трансакција или догађај  
 којим правно лице добија контролу над одређеним  
 пословањем или више пословања. Пословање  
 је дефинисано као обједињени скуп активности  
 и имовине који је могуће водити и којим је могуће  
 управљати ради остваривања повраћаја једнако  
 улагачима или другим власницима, члановима или  
 учесницима. 

 МСФИ 3 се не примјењује на формирање  
 заједничког улагања  (тзв. joint venture), пословна  
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 спајања правних лица или пословања под  
 заједничком контролом, нити на стицање једног  
 предмета имовине или више имовина који,  
 односно која не сачињава пословање.

 За сва пословна спајања користи се метода  
 стицања, која се у претходној верзији стандарда  
 називала методом куповине

 Фазе у примени методе стицања:

 1. Идентификовање стицаоца  – правно лице којe  
  учествује  у комбинацији и којe стиче контролу  
  над другим правним лицем или пословањем  
  које је укључено у комбинацију. 

 2. Одређивање датума стицања – датум на који  
  стицатељ стиче контролу над другим правним  
  лицем које је укључено у комбинацију. 

 3. Признавање и мерење препознатљиве стечене  
  имовине, препознатљивих преузетих обвеза и  
  свих неконтролисаних удела у стеченику, који  
  су се раније називали мањинским уделом.

 4. Признавање и мерење goodwill-a или  
  добитка из повољне куповине.

 Имовина и обaвезе се мере по фер вредности  
 на датум стицања, уз ограничени број промена.  
 Правно лице може одабрати да неконтролисана  
 улагања мери или (а) по фер вредности, или  
 (б) према пропорционалном учешћу  
 неконтролисаног удела у фер вредности  
 препознатљиве нето имовине стеченика (опција је  
 могућа за сваку појединачну трансакцију). 

 Goodwill се одређује као разлика између: 

 - укупног износа (а) фер вредности пренесене  
  накнаде на датум стицања, (б) износа  
  евентуалних неконтролисаних удела и (в),  
  код пословног спајања у фазама (в. доле),  
  фер вредности на датум стицања удела у  
  капиталу стеченика који је стицаоц раније  
  имао у стеченику и 

 - нето износа препознатљиве стечене имовине и  
  препознатљивих преузетих обавеза на датум  
  стицања, мерено у складу са МСФИ 3 

 Ако је разлика негативна, добитак добијен  
 као резултат се признаје кроз добитак, односно  
 губитак повољне куповине. 

 Код пословних спајања у фазама, ако стицатељ  
 повећа свој постојећи удео у капиталу како би  
 стекао контролу над стечеником, удео у капиталу  
 ког је раније држао се поновно вреднује по фер  
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 вредности на датум стицања а добитак или губитак  
 услед поновног вредновања се признаје кроз  
 добитак, односно губитак. 

 Ако се почетно рачуноводствено исказивање  
 пословног спајања до краја првог извештајног  
 периода може одредити тек привремено, пословно  
 спајање се обрачунава користећи привремене  
 вредности. Привремене вредности се усклађују у  
 односу на чињенице и околности које су постојале  
 на датум стицања у року од годину дана. Нема  
 усклађења након истека године дана, осим ради  
 исправка грешке у складу с МРС 8. 

 Накнада за стицање укључује фер вредност  
 потенцијалне накнаде на датум стицања.  
 Промене потенцијалне накнаде разврстане у  
 обавезе и произашле из догађајима након датума  
 стицања се признају као добитак, односно губитак. 

 Сви трошкови повезани са стицањем (нпр.  
 посредничке провизије, накнаде за професионалне  
 или консултантске услуге, трошкови унутрашњег  
 дела за стицање) се признају као добитак, односно  
 губитак, изузев трошкова издавања дужничких или  
 хартија од вредности, који се признају у складу с  
 МРС 39, односно МРС 32. 

 Проширене смернице за одређене специфичне  
 видове пословних спајања, укључујући: 

 - пословна спајања остварена без преноса  
  накнаде 

 - обрнута стицања

 - идентификација стечене нематеријалне имовине 

 - ранији односи између стецаоца и стеченика  
  (нпр. поновно стечена права) и

 - преиспитивање уговорних споразума стеченика  
  на датум стицања.

Тумачења Нема.

Корисне Business combinations and changes in
Dеloitte-ове interests: A guide to the revised IFRS 3 and IAS 27
публикације
 Публикација, објављена у јулу 2008. године, је  
 допуна упутстава ОМРС за примену тих стандарда  
 и садржи осврт на практичне видове њиховог  
 увођења. Публикација ће бити доступна на адреси

www.iasplus.com/dttpubs/pubs.htm
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МСФИ 4 Уговори о осигурању 

Датум ступања Годишњи периоди који започињу на дан или 
на снагу након 1. јануара 2005. године.

Циљ Прописати финансијско извештавање за уговоре  
 о осигурању док ОМРС не заврши другу фазу свог  
 пројекта који је повезан с уговорима о осигурању.

Кратак преглед • Осигуравачи су ослобођени примене ОМРС  
  оквира и одређених постојећих МСФИ. 

 • Забрањено је формирање резерви за  
  катастрофалне штете и компензацијске резерве . 

 • Захтева се тестирање  адекватности признатих  
  обавеза из осигурања и тестирање импаритета  
  средстава реосигурања. 

 • Забрањено је пребијања обавеза из осигурања  
  са повезаним средствима из послова  
  реосигурања.  

 • Промена рачуноводствених политика је  
  ограничена.

 • Нови захтеви везани за обелодањивања. 

 • Уговори о финансијским гаранцијама спадају у  
  делокруг МРС 39, осим ако издавалац  
  претходно, односно пре прве примене МСФИ 4  
  није изричито нагласио да такве  
  уговоре сматра уговорима о осигурању и да  
  је на њих применио рачуноводство уговора о  
  осигурању. У тим околностима, издавалац  
  финансијских извештаја може бирати између  
  примене МРС 39 и МСФИ 4.

Тумачења Нема.

МСФИ 5 Дуготрајна средства намењена продаји и  
 укинути делови пословања 

Датум ступања Годишњи периоди који започињу на дан или
на снагу након 1. јануара 2005. године. Измене и допуне  
 произашле из „Дораде МСФИ“ у јануару 2008.  
 године које се односе на околности у којима субјект  
 планира да прода владајући удео у зависном  
 друштву ступају на снагу 1.јула 2009. године, уз  
 допуштену ранију примену, уз услов да се од  



51

 истог датума примењује и МРС 27 с изменама и  
 допунама из 2008. године.)

 Измене и допуне произашле из „Дораде МСФИ“ из  
 априла 2009. године које се односе на  
 податке који се обавезно објављују о дуготрајној  
 имовини (групама за продају) разврстаној у  
 портфељ намењен продаји или укинутим деловима  
 пословања су на снази од 1. јануара 2010. године.  
 Допуштена је њихова ранија примена.

Циљ Да пропише рачуноводствено обухватање  
 средстава намењених продаји и приказивање и  
 обелодањивање обустављеног пословања.

Кратак преглед • Уводи се класификовање у групу “намењен  
  продаји”, што значи да су средства расположива  
  за тренутну продају и да је продаја у идућих  
  дванаест месеци врло могућа) и концепт групе  
  за продају (група средстава која се продаје у  
  једној трансакцији, укључујући пренос свих  
  повезаних обавеза). 

 • Дуготрајна средства или групе за продају  
  сврстане као ‘’намењене продаји’’ мере се по  
  књиговодственом износу или фер вредности  
  умањеној за трошкове који ће настати продајом,  
  у зависности шта је ниже. 

 • Таква дуготрајна средства, било као појединачан  
  предмет или саставни део групе за продају, не  
  амортизују се. 

 • Дугорочно средство класификовано као  
  средство намењено продаји, као и средства  
  и обавезе који чине групу за отуђење,  
  класификовану као средство намењено продаји,  
  приказују се као посебна ставка у билансу стања. 

 • Изменама и допунама из јануара 2008. године  
  је прописано да се имовина и обавезе зависног  
  друштва разврставају у портфељ намењен  
  продаји ако матица има обавезујући план којим  
  губи контролу над зависним друштвом,  
  без обзира на то да ли ће у њему након продаје  
  задржати неконтролишући удео или не. 

 • Обустављено пословање тј.укинути део  
  пословања је саставни део правног лица који је  
  или отуђено, или класификовано у категорију  
  средстава намењених продаји и (а) представља  
  посебну значајну пословну линију или  
  пословање у некој географској области, (б)  
  део је конкретног координационог плана  
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  отуђења посебне значајне пословне линије или  
  пословања у некој географској области, или (в)  
  представља зависно правно лице стечено  
  искључиво са циљем да се поново прода. 

 • Правно лице је дужно да прикаже као  
  јединствени износ у билансу успеха, износ  
  који представља збир добитка или губитка  
  насталог на основу обуставњеног пословања  
  датог периода, и добитка или губитка оствареног  
  приликом отуђења обустављеног пословања  
  (или рекласификацијом имовине и обавеза  
  обустављених активности у имовину намењену  
  продаји). Према томе, биланс успеха је подељен  
  у два дела – континуирано пословање и  
  обустављено пословање.

 Изменама и допунама из априла 2009. године је  
 потврђено да МСФИ 5 захтева објављивање  
 података о дуготрајној имовини (групама за  
 продају) разврстаној у портфељ намењен продаји  
 или укинутим деловима пословања. Поред  тога се  
 подаци за објаву из других МСФИ не  
 примењују на ту имовину, односно групе за  
 продају, осим ако други МСФИ изричито  
 не прописују њихово објављивање или  је реч  
 о подацима који се објављују и односе се на  
 мерење имовине или обвеза унутар групе за  
 продају које су изван делокруга захтева стандарда  
 који се односе на мерење.

Тумачења Нема. 

Корисне Assets held for sale and discontinued
Dеloitte-ове operations: A guide to IFRS 5
публикације
 Публикација је објављена у марту 2008. године и  
 садржи упутства примену МСФИ 5. Публикацију  
 можете преузети на  адреси

www.iasplus.com/dttpubs/pubs.htm

МСФИ 6  Истраживање и процена вредности 
минералних ресурса  

Датум ступања Годишњи периоди који започињу на дан или
на снагу након 1. јануара 2006.  

Циљ Да пропише финансијско извештавање за  
 истраживање и процену вредности минералних  
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МСФИ 7 Финансијски инструменти: објављивање 

Датум ступања Годишњи периоди који започињу на дан или 
на снагу након 1. јануара 2007. године.

 Измене и допуне произашле из „ Дораде МСФИ“ у  
 мају 2008. године које се односе на податке  
 које је потребно објавити у вези с  
 рекласификацијом финанцијске имовине, ступају  
 на снагу на дан или након 1. јула 2008. године. 

 ресурса, док ОМРС не заврши свој свеобухватни  
 пројекат који се односи на ово подручје.

Кратак преглед • Не прописује нити забрањује неке одређене  
  рачуноводствене политике признавања и  
  вредновања имовине која се односе на  
  истраживање. Субјекту је допуштено да настави  
  да примењује своје постојеће рачуноводствене  
  политике, под условом да су оне у складу са  
  захтевима из става 10., МРС 8, тј. да се њима  
  могу добити поуздане информације потребне  
  корисницима за доношење економских одлука 

 • Одобрава привремено изузеће од примене  
  захтева из ставова  11. и 12. МРС 8 – који  
  наводе хијерархију извора општеприхваћених  
  рачуноводствених принципа  МСФИ у  
  одсутности специфичног стандарда. 

 • Захтева тестирање импаритета ако постоје  
  индикације да је књиговодствена вредност  
  имовине истраживања и процене већа од  
  надокнадивог износа. Такође, имовина која се  
  користи у истраживању и процењивању,  
  подвргава се тестирању на умањење пре  
  рекласификације у имовину намењену развоју.

 • Допушта да се обезвређење процењује на нивоу  
  вишем од “јединице која генерише готовину”  
  према МРС 36, али када се једном процени да  
  су средства под импаритетом, мерење  
  импаритета се врши у складу са МРС 36.  

 • Захтева обелодањивање података који омогућују  
  идентификацију и образложење износа који  
  су произашли из истраживања и процене  
  вредности минералних ресурса.

Тумачења Нема.
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 Изменама и допунама из марта 2009. године  
 уведена је хијерархија фер вредности на три нивоа  
 за потребе објављивања фер вредности, заједно  
 с проширеним подацима за објаву ризика  
 ликвидности, а измене и допуне су на снази од 
 1. јануара 2009. године, уз допуштену ранију  
 примену.

Циљ Да пропише обелодањивања која ће помоћи  
 корисницима финансијских извештаја да процене  
 значај финансијских инструмената за финансијски  
 положај и резултате пословања правног лица,  
 природу и обим ризика који они носе, и како  
 правно лице управља тим ризицима. 

Кратак преглед • Не  захтева  објављивање података о значају  
  финансијских инструмената за финансијски  
  положај и резултате пословања пословног  
  субјекта, што укључује: 

  - податке који се односе на финансијски  
   положај субјекта, укључујући информације о  
   финансијским средствима и финансијским  
   обавезама по категоријама, посебне податке  
   које је потребно објавити код коришћења  
   опције фер вредности, рекласификације,  
   искњижавања, давања имовине у залог,  
   уграђених дериватива и кршења услова из  
   уговора; 

  - податке који се односе на успешност  
   пословања субјекта у текућем периоду,   
   укључујући информације о признатим  
   приходима, расходима, добицима и  
   губицима; затим, каматним приходима и  
   расходима, приходима од накнада и  
   импаритетним губицима. 

  - остале  податке за објаву, укључујући  
   информације о рачуноводственим  
   политикама, рачуноводству заштите и фер  
   вредности сваке категорије финансијских  
   средстава и финансијских обвеза.

 • Захтева објављивање података о врсти и  
  величини ризика који произлазе из  
  финансијских инструмената.

  - објављивање квалитативних података  
   о изложености по свакој врсти ризика и  
   начину управљања тим ризицима и 

  - објављивање квантитативних података  
   о изложености по свакој врсти ризика, и то  
   одвојено за кредитни ризик, ризик  
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   ликвидности и тржишни ризик (укључујући  
   анализе осетљивости).

Тумачења Нема.

Корисне GAAP 2009: Финансијски инструменти:
Dеloitte-ове IAS 32,IAS 39 и МСФИ 7 Објашњење
публикације
 Пето издање, јануар 2009. Упутства за примену  
 ових сложених стандарда, укључујући илустративне  
 примере и тумачења. За информације о  
 публикацији посетите wеb стране 
 www.iasplus.com/dttpubs/pubs.htm

МСФИ 8 Пословни сегменти 

Датум ступања Годишњи периоди који започињу на дан или
на снагу након 1. јануара 2009. године. 

 уз допуштену ранију примену. Замењује МРС 14  
 „Извештавање по сегментима“ од датума примене. 

 Кратак преглед захтева МРС 14 можете погледати  
 и у нашим претходним издањима „Џепног водича  
 кроз МСФИ“ 

 Изменама и допунама на основу „Дораде МСФИ“  
 из априла 2009. године су појашњени захтеви  
 који се односе на објављивање података о  
 сегменталној имовини, који су на снази од 1.  
 јануара 2010. године, уз допуштену ранију  
 примену. 

Основни Субјекaт је дужан да објави информације које  
принцип  ће корисницима његових финансијских извештаја  
 омогућити да оцене врсту и финансијске ефекте  
 пословних активности правног лица, као и  
 економско окружења у којем оно послује.

Кратак преглед • Примењује се на консолидоване финансијске  
  извештаје групе који укључују матицу  те на  
  одвојене или појединачне финансијске  
  извештаје субјекта: 

  - чијим дужничким или власничким  
   инструментима се тргује на јавном тржишту  
   или 

  - који своје (консолидоване) финансијске  
   извештаје подноси комисији за хартије од  
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   вредности или некој другој регулативној  
   организацији ради издавања било које класе  
   инструмената на јавном тржишту. 

 • Пословни сегмент је саставни део правног лица: 

  - који се бави пословним активностима из којих  
   може остваривати приходе и расходе,  
   укључујући приходе и расходе из  
   трансакција с другим саставним деловима  
   истог правног лица;

  - чије резултате пословања редовно прегледа  
   главни руководилац субјектa приликом  
   доношења одлуке о распоређивању ресурса  
   по сегментима и процењивања резултата  
   пословања сегмента  и 

  - за који су доступне засебне финансијске  
   информације. 

 • Смернице о оперативним сегментима о којима  
  се извештава (опште је прихваћен праг од 10%) 

 • Најмање 75 % прихода субјекта мора бити  
  садржано у извештајним сегментима. 

 • Не дефинише приходе сегмента, расходе  
  сегмента, резултат сегмента, средства сегмента  
  ни обвезе сегмента, нити захтева да се  
  информације о сегменту припремају у складу  
  с рачуноводственим политикама које се  
  примењују на финансијске извештаје правног  
  лица. 

 • Потребно је објавити неке податке на нивоу  
  читавог правног лица чак иако правно лице  има  
  само један извештајни сегмент. То су  
  информације о сваком производу и свакој  
  услузи, односно групи производа и услуга. 

 • Од свих субјеката се захтева да приходе и  
  одређена дуготрајна средства анализирају  
  по територијалном подручју, уз проширен захтев  
  за објављивање прихода/средстава по  
  појединим страним земљама, ако су од значаја,  
  без обзира на структуру правног лица. 

 • Постоји и захтев за објављивањем информација  
  о трансакцијама с најзначајнијим иностраним  
  клијентима (10% или више прихода правног  
  лица).

Тумачења Нема.



57

МСФИ 9 Финансијски инструменти: класификација и  
 мерење (тренутно делимично довршен) 

Датум ступања Годишња раздобља која започињу на дан
на снагу или након 1. јануара 2013. године, уз допуштену  
 ранију примену. Замењује и модификује одређене  
 делове МРС 39 од датума примене.

Циљ Део МСФИ 9 који је до сада довршен обрађује  
 захтеве који се односе на класификацију и мерење  
 финансијске имовине. МСФИ 9 ће, након што буде  
 довршен, бити свеобухватан стандард за  
 рачуноводство финансијских инструмената.

Кратак преглед • Призната финансијска имовина, која тренутно  
  потпада у област МРС 39, ће се вредновати  
  или по амортизованом трошку, или по фер  
  вредности. 

 • Дужнички инструмент који је (1) у  склопу  
  пословног модела чији је циљ наплата новчаних  
  прилива и (2) по којем новчани токови  
  обухватају искључиво плаћања неподмирене  
  главнице и камата се обавезно вреднује по  
  амортизованом трошку, осим ако није  
  предодређен за исказивање по фер вредности  
  кроз добит или губитак (в. наставак). 

 • Сви други дужнички инструменти обавезно се  
  вреднују по фер вредности кроз добит или  
  губитак.

 • Опција фер вредности је доступна и  
  као алтернатива за вредновање дужничких  
  инструмената по амортизованом трошку ако  
  су испуњени одређени услови, што омогућује  
  предодређивање дужничких инструмената као  
  финансијске имовине по фер вредности кроз  
  добит или губитак. 

 • Сви капитални инструменти, нпр. деонице се  
  обавезно вреднују по фер вредности, при чему  
  се добици и губици по правилу признају кроз  
  добит или губитак. Капитални инструмент  
  могуће је искључиво приликом првог  
  признавања неопозиво одредити за исказивање  
  по фер вредности кроз осталу свеобухватну  
  добит само ако се држи ради трговања, при  
  чему се у добит или губитак признају само  
  приходи од дивиденди. 
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МРС 1 (2007.) Презентација финансијских извештаја 

Датум ступања Годишњи периоди који започињу на дан 
на снагу или након 1. јануара 2009. године, уз допуштену  
 ранију примену. С датумом усвајања замењује МРС  
 1 из 2003. године. 

 Кратке прегледе  захтева МРС 1 из 2003. године  
 можете погледати и у нашим претходним  
 издањима „Џепног водича кроз МСФИ“. 

 Измене и допуне из фебруара 2008. године које се  
 тичу објављивања података о финансијским  
 инструментима с опцијом продаје и обавеза на  
 основу ликвидације, су на снази од 1. јануара  
 2009. године, уз допуштену ранију примену. 

 Измене и допуне произашле из Годишње дораде  
 МСФИ у мају 2008. године које се односе на  
 класификацију закључака у краткорочне и  
 дугорочне су на снази од 1. јануар 2009. године, уз  
 допуштену ранију примену. 

Циљ Одредити општи оквир за приказивање  
 финансијских извештаја опште намене, укључујући  
 и упутства везана за њихову структуру и основни  
 садржај.

Кратак преглед • Основни принципи  за састављање  
  финансијских извештаја, укључујући  
  претпоставку временске неограничености  
  пословања, конзистентност у приказу и  
  класификацији, начело настанка догађаја и  
  значај, материјалност. 

 • Није допуштено пребијање средстава и обавеза,  
  затим прихода и расхода, осим ако је пребијање  
  допуштено или се захтева по основу других  
  МСФИ.

 • За износе приказане у финансијским  
  извештајима и напоменама уз финансијске  
  извештаје, обавезно је приказати упоредне  
  податке из претходног периода. 

 • Финансијски извештаји се по правилу састављају  
  за једногодишњи период. У случају промене  

 Све изведенице из делокруга стандарда се  
 обавезно вреднују по фер вредности.

Тумачења Нема.
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  извештајног периода и ако се у финансијским  
  извештајима презентује раздобље дуже или  
  краће од једне године, објављују се додатни  
  подаци. 

 • Комплет финансијских извештаја обухвата: 

  - извјештај о финансијском положају 

  - извештај о целокупним приходима 

  - извештај о променама на капиталу 

  - извештај о новчаним токовима 

  - напомене уз финансијске извештаје и 

  - извештај о финансијском положају на почетку  
   најранијег упоредног раздобља, и то само  
   ако је нека рачуноводствена политика  
   примењена ретроактивно или ако су ставке у  
   финансијским извештајима преправљене или  
   рекласификоване (зато се у споменутим  
   ограниченим околностима по правилу  
   састављају три извештаја о финансијском  
   положају). 

 • Субјекти смеју користити друге називе за  
  поједине финансијске извештаје. 

 • Одређује минималан број ставки које се  
  презентују у билансу стања, извештају о укупним  
  приходима и извештају о променама на  
  капиталу  и садржи упутства за одређивање  
  додатних ставки. МРС 7 садржи упутства за   
  ставке које се презентирају у извештају о  
  новчаним токовима. 

 • У извештају о финансијском положају,  
  средства и обавезе се разврставају у дугорочна  
  и краткрочна средства и дугорочне и  
  краткорочне обавезе, осим ако презентовање  
  по редоследу ликвидности не би дало  
  поузданије и релевантније информације.

 • Према изменама и допунама из маја 2008.  
  године, финансијски извештаји разврстани у  
  складу са МРС 39 у трговачки портфељ  
  не морају се увек презентирати у склопу  
  краткорочне имовине/краткорочних обавеза. 

 • Извештај о укупним приходима укључује све  
  ставке прихода и расхода, тј. све “невласничке”  
  промене на капиталу, укључујући (а) компоненте  
  добитка или губитака и (б) друге укупне  
  приходе, тј. ставке прихода и расхода чије  
  приказивање кроз добитак, односно губитак  
  према другим МСФИ или није обавезно,  



60

  или није допуштено. Такве ставке се могу  
  презентовати: 

  - или у одвојеном извештају о укупним  
   приходима, у којем се исказује сума добитка,  
   односно губитака, или  

  - у одвојеном рачуну добитка и губитака, у  
   којем се приказују компоненте добитка и  
   губитака, те извештају о укупним приходима,  
   почевши с добитком или губитком и уз приказ  
   компоненти других свеобухватних прихода. 

 • Расходи се у рачуну добитка и губитка могу  
  приказати по врсти или функцији. Ако су  
  расходи приказани по функцији, класификација  
  расхода по врсти се приказује у напоменама уз  
  финансијске извештаје. 

 • У извештају о променама на капиталу, правно  
  лице је дужно да прикаже:

  - укупни приход из обрачунског периода;

  - учинке ретроактивне примене или  
   ретроактивних преправака по МРС 8 на  
   сваку компоненту капитала 

  - трансакције с власницима у њиховом својству  
   власника и

  - за сваку компоненту капитала, у складу са  
   почетним и крајњим стањем, уз одвојен   
   приказ сваке промене. 

 • Прописује минималне податке које је потребно  
  објавити у напоменама а који укључују  
  информације о: 

  - примењеним рачуноводственим политикама 

  - одлукама руководства у процесу примене  
   рачуноводствених политика субјекта које  
   имају најзначајнији утицај на износе признате  
   у финансијским извештајима и

  - структуру капитала и усклађеност с  
   капиталним захтевима.  

 • У додатку МРС 1 наведени су илустровани  
  примери извештаја о финансијском положају,  
  осим извештаја о новчаним токовима (в.МРС 7). 

Тумачења SIC бр. 29 Уговори  о концесијама за услуге:  
 објављивање  
 Правно лице је дужно да  објави информације  
 ако пристаје на пружање услуга којима је јавности  
 омогућен приступ значајним економским или  
 друштвеним објектима.
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МРС 2 Залихе 

Датум ступања Годишњи периоди који започињу на дан 
на снагу или након 1. јануара 2005. године.

Циљ Прописати рачуноводствени поступак за залихе,  
 укључујући одређивање трошкова и признавање  
 расхода.

Кратак преглед Залихе се исказују по набавној цени или нето  
 остваривој вредности. 

 Набавна цена или цена коштања укључује  
 трошкове набавке, трошкове конверзије  
 (материјал, рад и опште трошкове) и друге  
 потребне трошкове који су настали довођењем  
 залиха на њихову садашњу локацију и  стање, али  
 не и курсне разлике. Цена коштања ставки  
 залиха, које се не могу међусобно замењивати,  
 утврђује се јасном идентификацијом сваког  
 појединачног трошка, који се приписује појединим  
 елементима залиха. 

 Цена коштања ставки залиха који се могу  
 међусобно зaмењивати, утврђује се или по  
 методи “прва улазна цена једнака је првој излазној  
 цени” (тзв. FIFO) или по методи пондерисане  
 просечне цене. Примена методе “последња улазна  
 цена једнака је првој излазној цени” (тзв. LIFO)  
 није дозвољена. 

 Када се залихе продају, књиговодствену вредност  
 залиха треба признати као расход у периоду у  
 којем су признати са њима повезани приходи. 

 Отпис до нето оствариве вредности признаје се као  
 расход у периоду отписа. Поништење претходно  

Корисне IFRS model financial statements (предлог 
Dеloitte-ове финансијских извештаја састављених по 
публикације МСФИ)

 IFRS presentation and disclosure checklist 
 (контролни лист за проверу презентације и  
 објављивања по МСФИ).

 Садрже приказ структуре финансијских извештаја  
 и захтева за презентацијом и објављивањем  
 података  у складу са МСФИ) и можете их  
 преузети на адреси 
 www.iasplus.com/fs/fs.htm
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 отписане вредности које је произашло из повећања  
 нето оствариве вредности признаје се као смањење  
 расхода повезаних са залихама у периоду у којем је  
 дошло до поништења.

Тумачења Нема.

МРС 7 Извештај о новчаним токовима 

Датум ступања Периоди који започињу на дан или након 
на снагу 1. јануара 1994. године. Назив је измењен МРС 1  
 из 2007. године, који је на снази од 1. јануара  
 2009. године. 

 Измене и допуне произашле из „ Дораде МСФИ“ у  
 мају 2008. године које се односе на новчане  
 приливе остварене продајом имовине намењене  
 изнајмљивању су на снази од 1. јануара 2009.  
 године, уз допуштену ранију примену (в. МРС 16).

 Измене и допуне произашле из „Дораде МСФИ” из  
 априла 2009. године које се односе на  
 класификацију издатака с наслова непризнате  
 имовине и на снази су од 1. јануара 2010. године,  
 уз допуштену ранију примену. 

Циљ Да пропише приказивање информација о  
 историјским променама готовине и готовинских  
 еквивалената правног лица, путем извештаја о  
 новчаним токовима, у којем су новчани токови  
 периода груписани на новчане токове из пословних  
 активности, активности инвестирања и активности  
 финансирања.

Кратак преглед • Извештај о новчаним токовима треба да садржи  
  анализу промена у готовини и готовинским  
  еквивалентима у неком периоду. 

 • Готовински еквиваленти укључују краткорочна  
  улагања (са доспећем краћим од три месеца од  
  датума стицања), која се одмах могу  
  конвертовати у познате износе готовине и код  
  којих је ризик од промене вредности безначајан.  
  Генерално, улагања у капитал су искључена. 

 • Новчане токове из пословних активности,  
  активности инвестирања и активности  
  финансирања, потребно је одвојено приказати  
  Новчани токови из пословних активности  
  исказују се или директном методом (која се  
  препоручује), или индиректном методом. 
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 • Токови готовине настали на основу пореза из  
  добитака обелодањују се као посебне ставке  
  и исказују у оквиру тока готовине из пословних  
  активности, осим уколико се не могу јасно везати  
  за активности финансирања и активности  
  инвестирања. 

 • Токови готовине који проистичу из пословних  
  активности у страној валути, исказују се у валути  
  извештавања применом курса размене између   
  извештајне валуте и стране валуте, важећем на  
  датум тока готовине, на износе у страној валути 

 • Укупни новчани токови који проистичу из  
  стицања или отуђења зависних предузећа или  
  других пословних јединица приказују се као  
  посебне ставке и исказују у оквиру активности  
  финансирања, уз обелодањивање специфичних  
  додатних података. 

 • Инвестицијске и финансијске трансакције у  
  којима се новац не користи се искључују из  
  извештаја о новчаноим токовима, али се  
  објављују одвојено. 

 • Изменама и допунама из априла 2009. године  
  прописано је да се у склопу инвестицијских  
  активности могу исказати само издаци који  
  имају за послдицу признавање имовине у  
  извештају о финансијском положају.  

 • Илустративни примери извештаја о новчаним  
  токовима налазе се у додацима МРС 7.

Тумачења Нема.

МРС 8 Рачуноводствене политике, промене  
 рачуноводствених процена и грешке 

Датум ступања Годишњи  периоди који започињу на дан
на снагу или након 1. јануара 2005. године.

Циљ Да пропише критеријуме за одабир и промену  
 рачуноводствених политика, заједно са  
 рачуноводственим третманом и обелодањивањем  
 података о промени рачуноводствених политика,  
 промени процена и о грешкама.  

Кратак преглед • Прописује хијерархију за одабир  
  рачуноводствених политика: 

  - стандарди и тумачења ОМРС, узимајући у  
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   обзир све релевантне ОМРС-ове инструкције  
   за примену стандарда; 

  - у недостатку директно применљивог  
   стандарда или тумачења, потребно је  
   размотрити захтеве и упутства садржана  
   у IASB стандардима и тумачењима који  
   обрађују сличне и повезане случајеве, као и  
   дефиниције, критеријуме за признавање и  
   начела мерења средстава, обавеза, прихода  
   и расхода, дефинисаних у Оквиру за  
   састављање и презентацију финансијских  
   извештаја; и

  - руководство, такође, може да размотри  
   најновије службене објаве других тела за  
   дефинисање стандарда која користе сличан  
   концепцијски оквир за израду  
   рачуноводствених стандарда, другу  
   рачуноводствену литературу и прихваћену  
   праксу за различите делатности. 

 • Константно примењивати рачуноводствене  
  политике на сличне трансакције. 

 • Рачуноводствена политика се мења само ако то  
  налаже неки МСФИ или ако ће промена  
  резултирати поузданијим и релевантнијим  
  информацијама. 

 • Ако неки Стандард или Тумачење захтева  
  промену рачуноводствене политике, промена  
  треба да се изврши у складу са прелазним  
  захтевима тог документа. Уколико Стандард или  
  Тумачење не садрже посебне захтеве које се  
  односе на промену или правно лице својевољно  
  врши промену рачуноводствене политике,  
  нову рачуноводствену политику треба  
  применити ретроактивно кроз кориговање  
  претходних периода. Ако кориговање није  
  изводљиво, укупан ефекат промене треба  
  укључити у биланс успеха. Ако укупан ефекат  
  није могуће одредити, нову рачуноводствену  
  политику треба применити проспективно  
  преправљањем претходних раздобља, осим ако  
  то није изведљиво, у ком случају се политика  
  примењује проспективно од почетка најранијег  
  раздобља у којем је то изводљиво.

 • Промене рачуноводствених процена (на  
  пример, промена корисног века трајања неког  
  средства) признаје у текућој години или у  
  будућим годинама, или обоје (без кориговања). 
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МРС 10 Догађаји након извештајног периода 

Датум ступања Годишњи периоди који започињу на дан
на снагу или након 1. јануара 2005. године. Назив је  
 измењен МРС 1 из 2007. године, који је на  
 снази од 1. јануара 2009.

Циљ Прописати: 
  - када правно лице треба да коригује своје  
   финансијске извештаје по основу догађаја  
   након датума биланса стања; 
  - податке које је потребно објавити до датума  
   на који је одобрено издавање финансијских  
   извештаја те о догађајима након датума  
   биланса стања 

Кратак преглед • Догађаји након датума биланса стања су они  
  догађаји, повољни и неповољни, који су настали  
  између датума биланса стања и датума на који је  
  одобрено издавање финансијских извештаја 

 • Корективни догађаји – финансијски извештаји  
  треба да буду кориговани по основу догађаја  
  који пружају доказ да су одређене околности  
  биле присутне на датум биланса стања (као што  
  је решење судског спора који је постојао на дан  
  биланса стања, које је донешено након датума  
  биланса стања). 

 • Некорективни догађаји – финансијски извештаји  
  не треба да буду кориговани по основу догађаја  
  који указују да су одређене околности настале  
  после датума биланса стања (као што је пад  
  тржишних цена након краја године, који не  
  мења фер вредност финансијских средстава  
  вреднованих по фер вредности на дан биланса  
  стања)

 • Предложене или објављене дивиденде за  
  расподелу имаоцима власничких инструмената,  
  након датума биланса стања не признају се као  
  обавезе на дан биланса стања. Потребно је  
  обелоданити овај податак. 

 • Све значајне грешке је потребно исправити  
  кориговањем износа претходног периода и, ако  
  је до грешке дошло пре најранијег приказаног  
  периода, кориговањем почетног биланса

Тумачења Нема.
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 • Финансијски извештаји правног лица не могу  
  да буду састављени по принципу сталности  
  пословања ако догађаји након датума биланса  
  стања указују да претпоставка о сталности  
  пословања није реална. 

 • Од правног лица се захтева да обелодани датум  
  на који је одобрено издавање финансијских  
  извештаја.

Тумачења Нема.

МРС 11 Уговори о изградњи 

Датум ступања Периоди који започињу на дан или након  
на снагу 1. јануара 1995. године.
 

Циљ Прописати рачуноводствени поступак за приходе  
 и трошкове повезане с уговорима о изградњи у  
 финансијским извештајима извођача.  

Кратак преглед • Приходи од уговора о изградњи треба  
  да  обухвате почетни износ утврђен уговором,  
  као и варијације у уговореним радовима,  
  потраживања и исплате стимулација у мери у  
  којој је вероватно да ће се по том основу  
  остварити приход и ако их је могуће поуздано  
  измерити.

 • Трошкови по основу уговора о изградњи треба  
  да обухвате трошкове који се директно односе  
  на одређени уговор, трошкове који се, у општем  
  смислу, могу приписати активностима из  
  уговора и распоредити на одређени уговор,  
  заједно са свим другим трошковима који, према  
  условима уговора, директно терете наручиоца.

 • У случају да је исход уговора о изградњи могуће  
  поуздано проценити, приходе и трошкове  
  треба признати према степену довршености  
  уговорне активности (рачуноводствена метода  
  степен довршености). 

 • Ако исход уговора о изградњи није могуће  
  поуздано проценити, добитак се не признаје,  
  већ се приходи по основу уговора признају  
  само до износа насталих трошкова уговора за  
  које се очекује да ће бити надокнађени, а  
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  трошкови уговора признају се као расход кад су  
  настали. 

 • Ако је вероватно да ће укупни трошкови уговора  
  премашити укупне приходе уговора, очекивани  
  губитак треба одмах признати.

Тумачења За сажети преглед IFRIC 15 „Уговори о  
 изградњи некретнина- погледајте IAS 18.

МРС 12 Порези из добитка 

Датум ступања Периоди који започињу на дан или након 
на снагу 1. јануара 1998. године. Одређене измене су на  
 снази за периоде који су започели на дан или након  
 1. јануара 2001. године.

Циљ Да пропише рачуноводствени третман пореза на  
 добит. 

 Да дефинише начела и да смернице за  
 рачуноводствено обухватање текућих и будућих  
 пореских последица: 

  - будућег повраћаја (измирења) исказане  
   вредности средстава (обавеза) признатих у  
   билансу стања правног лица; и 

  - трансакција и других догађаја текућег  
   периода које су признате у билансу успеха или  
   директно у сопственом капиталу.

Кратак преглед • Текуће пореске обавезе и средства се признају  
  по основу пореза текућег и претходног периода,  
  и мере се по прописаним пореским стопама које  
  су у примени за тај период. 

 • Привремена разлика је разлика између  
  књиговодствене вредности средства или обавеза  
  и њихове пореске основице. 

 • Одложене пореске обавезе треба да се  
  признају за будуће пореске последице по основу  
  свих опорезивих привремених разлика, уз три  
  изузетка:

  - одложене пореске обавезе које су настале  
   почетним признавањем goodwill-a; 

  - почетно признавање средстава/обавеза,које  
   нису настале на основу пословне  
   комбинације, у време настанка пословне  
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   промене, не утиче ни на рачуноводствени ни  
   на опорезиви добитак; и 

  - разлике које су произашле из инвестиција  
   у зависна предузећа, филијале и повезана  
   правна лица (на основу нераспоређеног  
   добитка) у случају када је правно лице у  
   могућности да утиче на време поништења  
   разлике и кад је вероватно да до поништења  
   неће доћи у догледној будућности, а  
   оствариће се опорезиви профит на основу  
   којег ће бити могуће искористити ту разлику.  

 • Одложено пореско средство треба признати за  
  све одбијене привремене разлике,  
  неискоришћене пореске губитке и пореске  
  кредите у износу вероватно расположивог  
  опорезованог добитка у односу на коју се  
  одбитна привремена разлика може искористити,  
  уз следеће изузетке: 

  - одложена пореска средства настала  почетним  
   признавањем неког средства, односно неке  
   обавезе из трансакције која није пословна  
   комбинација и која у време трансакције не  
   утиче на рачуноводствени ни опорезиви  
   добитак; и 

  - средства произашла из одбитних  
   привремених разлика повезаних са  
   улагањима у зависна друштва, подружнице  
   и придружена друштва те заједничке  
   подухвате, која се признају само у мери у којој  
   је вероватно укидање привремене разлике у  
   догледној будућности. 

 • Одложене пореске обавезе (средства) треба  
  мерити коришћењем пореских стопа за које се  
  очекује да ће бити у примени у тренутку  
  измирења обавезе, односно реализације  
  средства, а на основу пореских стопа, тј. закона  
  који су на дан биланса стања били на снази или  
  у поступку усвајања. 

 • Забрањено је дисконтовање одложених  
  пореских средстава и пореских обавеза.

 • Tекући и одложени порези се као приход  
  или расход  урачунавају у добит или губитак,  
  изузев износа пореза произашлих из: 

  - трансакције или догађаја признатог изван  
   добити и губитка (било у склопу осталих  
   свеобухватних прихода или у главници) или  
   пословног спајања.
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 • Одложене порезе у билансу стања треба    
  исказати у оквиру дугорочних ставки.

Тумачења SIC бр. 21 Порези из добитка – Корекција  
 ревалоризоване имовине која не подлеже  
 амортизацији

 Мерење одложене пореске обавезе и  
 одложеног пореског средства произашле, односно  
 произашлог из ревалоризације средстава које се не  
 амортизује, базира се на  пореским последицама   
 продаје средства, а не на његовом употребом. 

 SIC бр. 25 Порези из добитка – Промене у  
 пореском статусу предузећа или његових   
 акционара , односно власника 

 Последице промене пореског статуса у погледу  
 текућих и одложених пореза треба укључити у  
 нето добитак, односно губитак периода, осим  
 ако се последице не односе на трансакције или  
 догађаје који су били признати директно на  
 власничком капиталу. 

МРС 16 Некретнине, постројења и опрема 

Датум ступања Годишњи периоди који започињу на дан
на снагу или након 1. јануара 2005. године. Измене и  
 допуне произашле из „ Дораде МСФИ“ у мају  
 2008. године које се односе на обрачунавање  
 прихода од продаје имовине намењене  
 изнајмљивању те дефиниција надокнадивог износа  
 су на снази од 1. јануара 2009. године, уз  
 допуштену ранију примену.

Циљ Да пропише принципе почетног признавања  
 и поступак каснијег рачуноводственог обухватања  
 некретнина, постројења и опреме.  
 
Кратак преглед • Ставке некретнина, постројења и опреме треба  
  признати као средство кад је вероватно да ће  
  будуће економске користи по основу тих ставки  
  притицати у правно лице и када је набавну  
  вредност/цену коштања тих ставки могуће  
  поуздано измерити

 • Почетно признавање по набавној вредности/ 
  цени коштања, која укључује све трошкове који  
  су неопходни да се средство доведе на локацију  
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  и у радно стање потребно за његову намеравану  
  употребу. Код одложених плаћања, признаје се  
  камата.

 • Након аквизиције, МРС 16 допушта избор  
  између следећих рачуноводствених модела: 

  - модел набавне вредности/цене коштања:  
   средство се исказује по набавној вредности/ 
   цени коштања умањеној за укупан износ  
   обрачунате амортизације и укупан износ  
   импаритетних губитака; или 

  - модел ревалоризоване вредности: средство  
   се исказује у ревалоризованом износу, који  
   је једнак његовој фер вредности на датум  
   ревалоризације умањеној за укупан износ  
   исправки  вредности по основу амортизације  
   и импаритетних губитака. 

 • Модел ревалоризације захтева да се  
  ревалоризација врши редовно. Потребно је  
  ревалоризовати све ставке дате  класе.

 •  Када због ревалоризације, дође до повећања  
  исказаног износа средства, позитиван учинак  
  ревалоризације исказује се непосредно у корист  
  сопственог капитала.

 • Негативни учинак ревалоризације исказује се  
  непосредно у капиталу на терет  
  ревалоризационих резерви, до износа који није  
  већи од укупних ревалоризационих резерви  
  обрачунатих за то исто средство, док сваки износ  
  изнад тог, терети биланс успеха.

 • Код отуђења ревалоризованог средства, вишак  
  настао ревалоризацијом који је исказан у  
  капиталу остаје у оквиру капитала и не књижи се  
  кроз биланс успеха. 

 • Саставни делови неког средства с различитим  
  законитостима остваривања користи,  
  амортизују се одвојено. 

 • Амортизација неког средства обрачунава се  
  систематски током његовог корисног века.  
  Метода амортизације треба да одражава  
  законитости везане за трошење економских  
  користи средства. Разматрање и ревидирање  
  резидуалне вредности средства (преостала  
  вредност) треба да се врши барем једном  
  годишње, како би се обезбедило да резидуална  
  вредност буде једнака износу који би правно  
  лице данас добило ако би отуђило средство,  
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МРС 17 Лизинг  

Датум ступања Годишњи периоди који започињу на дан
на снагу или након 1. јануара 2005. године.

 Изменама и допунама произашлим из „Дораде  
 МСФИ“ из априла 2009. године брисана су  
 упутства која  се односе на класификацију  
 земљишта у најму како би се отклонила  
 неконзистентност с општим упутствима о  
 класификацији најмова. Тако се земљиште у најму  
 разврстава или у финансијске, или у пословне  

  под претпоставком да је средство већ сада у  
  старости и у стању за које се очекује на крају  
  његовог корисног века. Код ставки некретнина,  
  постројења и опреме који захтевају редовне  
  генералне прегледе (нпр. авион), када се  
  обавља сваки генерални преглед, његов  
  трошак признаје се у оквиру књиговодствене  
  вредности некретнине, постројења и опреме као  
  трошак замене ако су задовољени критеријуми  
  за признавање.

 • Умањење вредности некретнина, постројења и  
  опреме процењује се у складу с МРС 36.

 • Сваку замену некретнина, постројења и опреме  
  треба мерити по фер вредности, укључујући  
  замену сличних јединица, осим ако трансакција  
  нема економску суштину или ако није могуће  
  поуздано измерити ни фер вредност примљеног  
  ни фер вредност датог средства. 

 • Измене и допуне из маја 2008. године  
  прописују субјектима који рутински продају  
  некретнине, постројења и опрему коју су  
  претходно држали ради изнајмљивања да  
  их у књиговодственом износу прекњиже на  
  залихе кад их престану изнајмљивати. Примања  
  остварене продајом такве имовине треба  
  признати као приход у складу са  МРС 18. 

 Новчани издаци за израду или набавку такве  
 имовине те новчани примици остварени њеном  
 продајом се исказују у склопу пословних  
 активности.

Тумачења За сажети преглед IFRIC  18 „Пренос имовине с  
 купца“ погледајте MРС 18.
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 најмове у складу с општим начелима МРС 17.  

 Измене и допуне су на снази од 1. јнуара 2010.  
 године, а допуштена је њихова ранија примена.

Циљ Да за кориснике и даваоце лизинга пропише  
 одговарајуће рачуноводствене политике и  
 обелодањивања у вези са финансијским и  
 оперативним лизингом.

Кратак преглед Лизинг се класификује као финансијски лизинг  
 уколико се њиме суштински преносе сви ризици и  
 користи везани за власништво над предметом  
 лизинга. Примери: 

  - лизинг обухвата највећи део економског века  
   трајања средства; и/или 

  - на почетку лизинга садашња вредност  
   плаћања по основу лизинга је скоро једнака  
   фер вредности средства које је предмет  
   лизинга.

 Сваки други лизинг се класификује као оперативни  
 лизинг.

 За потребе класификације лизинга, лизинг  
 земљишта и зграда треба раздвојити на елемент  
 земљишта и елемент зграда. Генерално, елемент  
 земљишта се класификује као оперативни лизинг.  
 Елемент зграде се класификује као оперативни или  
 финансијски лизинг, у складу са критеријумима  
 дефинисаним у МРС 17. Међутим, посебно  
 вредновање елемената земљишта и елемената  
 грађевинских објеката се не захтева када се  
 интерес корисника лизинга и у земљишту и у  
 грађевинским објектима класификује као  
 инвестициона некретнина у складу са МРС 40 и  
 када се усвоји модел фер вредности.

 Финансијски лизинг у финансијским извештајима  
 корисника лизинга

  - средство и обавезу признати по садашњој  
   вредности минималних плаћања по основу  
   лизинга или фер вредности средства у  
   зависности од тога који је од ова два износа  
   нижи; 

  - политика амортизације – иста као и за  
   средства у власништву; и  

  - плаћања по основу финансијског лизинга –  
   распоређују се на расходе од камата и  
   смањење преостале обавезе. 

 Финансијски лизинг у финансијским извештајима  
 даваоца лизинга:
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  - признаје се као потраживање у износу  
   једнаком нето улагању у лизинг 

  - признаје се као финансијски приход према  
   обрасцу који одражава константну  
   периодичну стопу приноса на нето улагање  
   даваоца лизинга и 

  - даваоци лизинга који су произвођачи или  
   дистрибутери признају добит или губитак од  
   продаје у складу с политиком потпуне продаје.

 Оперативни лизинг у финансијским извештајима  
 корисника лизинга:

  - плаћања по основу лизинга признати  
   као расход у билансу успеха у једнаким  
   износима у току трајања лизинга, осим  
   уколико други систематски основ није  
   прикладнији за представљање временске  
   динамике користи за корисника лизинга. 

 Оперативни лизинг у финансијским извештајима  
 даваоца лизинга

  - средства дата у оперативни лизинг треба  
   да буду приказана у билансу стања даваоца  
   лизинга у складу са природом средства; и  

  - приходи од лизинга признају се у једнаким  
   износима током периода трајања лизинга,  
   осим уколико други систематски основ није  
   прикладнији за представљање временске  
   динамике којом се смањује корист настала од  
   средства датог у лизинг. 

 Даваоци лизинга почетне трошкове лизинга  
 приписују књиговодственом износу изнајмљеног  
 предмета и распоређују почетне директне  
 трошкове на цео период трајања лизинга  
 (забрањено је њихово признавање као расхода у  
 моменту њиховог настанка). 

 Рачуноводствени обим трансакција продаје и  
 поновног узимања у лизинг зависи од тога да ли се  
 суштински ради о финансијском или оперативном  
 лизингу.

Тумачења SIC бр. 15 Оперативни лизинг – подстицаји 
 Подстицаји (као што је одређени период за који  
 се закуп не обрачунава) треба да се признају  
 и од стране даваоца и примаоца лизинга, као  
 смањење прихода од лизинга, односно, расхода од  
 лизинга, током периода трајања лизинга. 

 SIC бр. 27 Процењивање суштине трансакције  
 у правној форми лизинга



74

МРС 18 Приходи 

Датум ступања Периоди који  ступају на снагу на дан или
на снагу након 1. јануара 1995. године. 

 ‘’Дорадом МСФИ“ из априла 2009. године  
 укључена су у додатак упутства о начину  
 утврђивања да ли субјект наступа као принципал  
 или агент. 

Циљ Прописати рачуноводствени поступак за приходе  
 од продаје производа, пружања услуга, каматне  
 приходе, приходе од тантијема и дивиденди.
 
Кратак преглед Приходи се мере у висини фер вредности  
 примљене накнаде, односно потраживања за  
 накнаду. 

 Приходи се по  правилу признају ако је могуће  
 притицање економских користи у субјект, ако је  
 износ прихода могуће поуздано одредити и ако су  
 испуњени следећи услови:

  - приходи од продаје производа: кад су ризици  
   и користи већим делом пренесети на купца,  
   кад је продавац  изгубио стварну контролу и  
   кад је могуће поуздано одмерити износ  
   трошка  

 Ако низ трансакција има правну форму лизинга  
 и ако се могу разумети само посматрањем низа као  
 целине, низ трансакција треба да буде  
 рачуноводствено обухваћен као једна трансакција

 IFRIC бр. 4 Утврђивање да ли неки споразум  
 садржи лизинг 
 IFRIC бр. 4 обрађује  споразуме који по својој  
 правној форми нису лизинг, али којима се права  
 на коришћење неког средства преносе у замену  
 за једнократно или неколико узастопних плаћања.  
 Споразум који задовољава следећи критеријум  
 јесте споразум о лизингу, односно садржи лизинг  
 који и закупац и закуподавац треба да  обрачунају у  
 складу са МРС 17:

 испуњење споразума зависи од  неког одређеног  
 средства, било изричито било имплицитно,  
 споменутог у споразуму; и споразумом се преноси  
 право на контролу над коришћењем средства.  
 IFRIC 4 садржи додатна упутства о начину на који  
 је могуће препознати такву ситуацију.
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  - приходи од продаје услуга: метода постотка,  
   тј. степена довршености; 

  - приходи од камата, тантијема и дивиденди :

 Камате – признају се користећи методу ефективне  
 каматне стопе из МРС 39. 

 Тантијеме – признају се по начелу настанка у складу  
 са суштином предметног уговора. 

 Дивиденде – признају се кад су утврђена права  
 акционара на исплату дивиденде. 

 Ако се нека трансакција састоји од више  
 компонената (као што је продаја добара с  
 одредивим износом каснијег сервисирања),  
 критеријуми признавања се примењују на сваку  
 компоненту одвојено.

Тумачења SIC бр. 31 Приходи – Трансакције неновчане  
 размене које обухватају услуге оглашавања  

 Приходи од неновчаних трансакција, које укључују  
 услуге оглашавања признају се само ако се значајни  
 приходи такође остварују и некомпензанцијским  
 трансакцијама.  

 IFRIC бр. 13 Програми очувања лојалности  
 купаца (на снази од 1. јула 2008.) 

 Наградна одобрења, тј. кредитирање купаца у  
 склопу продаје се обрачунавају као засебна  
 компонента продајне трансакције, при чему се  
 примљена накнада или потраживање за накнаду  
 распоређује на наградна одобрења и друге  
 компоненте продаје.

 IFRIC 15 Уговори о изградњи некретнина (на  
 снази од 1.јануара 2009.) 

 Изградња некретнине је уговор из делокруга МРС  
 11 само ако је купац у могућности да  
 специфицира главне структурне елементе нацрта  
 пре почетка градње и/или главне структурне  
 промене кад је градња већ у току. Ако овај  
 критеријум  није испуњен, приходи се требају  
 обрачунавати у складу са МРС 18.  

 IFRIC  15 садржи даље смернице којима се треба  
 руководити приликом утврђивања да ли субјект  
 пружањем услуга испоручује добра у складу са   
 МРС 18. 

 IFRIC 18  Пренос имовине с купца (на снази  
 за преносе на дан или након 1. јула 2009.) 
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МРС 19 Примања запослених 

Датум ступања Периоди који започињу на дан или након
на снагу 1. јануара 1999. године. Касније измене су на снази  
 за период од 1. јануара 2001. године до 1. јануара  
 2006. године.

 Измене и допуне произашле из „Дораде МСФИ“ из  
 маја 2008. године које се односе на  
 административне трошкове плана, замену израза  
 „доспева“ и смернице о непредвиђеним обавезама   
 су на снази од 1. јануара 2009. године, уз  
 допуштену ранију примену. Измене и допуне које  
 се односе на ограничења и негативне трошкове  
 минулог рада су на снази за промене примања до  
 којих је дошло на дан или након 1. јануара 2009.  
 године.   

Циљ Да пропише рачуноводствени поступак и  
 обелодањивање накнада запосленима,  
 укључујући: краткорочне накнаде запосленима  
 (зараде, накнаду за годишњи одмор, накнаду за  
 време боловања, учешће у добитку, бонусе и  
 неновчане накнаде); пензије; животно осигурање  
 по престанку радног односа  и здравствено  
 осигурање; и друге дугорочне бенефиције  
 (дугорочно одсуство са рада, инвалиднине,  
 одложене накнаде и дугорочно учествовање у  
 добитку и бонуси) и отпремнине.

Кратак преглед Основни принцип: трошкове бенефиција  
 запосленог треба признати у периоду у којем је  
 запослени заслужио право на такву накнаду, а не у  
 периоду исплате или обавезе за исплатом. 

 Краткорочне накнаде запосленима (које доспевају  
 за плаћање у року од дванаест месеци)  

IFRIC  18 обрађује ситуације у којима субјект од купца прими неки 
предмет некретнина, постројења или опреме који затим мора 
искористити или за повезивање купца у мрежу, или да би купцу 
омогућио континуирани приступ испоруци добара или услуга.  

IFRIC 18 садржи смернице о томе када би прималац требао такву 
имовину признати у својим финансијским извештајима. Ако је 
признавање примерено, заменски трошак, тј. заменска набавна 
вредност средства је његова фер вредност на датум преноса. 

IFRIC 18 такође садржи смернице по питању обрасца за признавање 
прихода од преноса имовине.
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 треба признати као расход у периоду у којем  
 запослени пружа услугу. Обавеза на основу  
 неисплаћених примања се вреднује у  
 недисконтованом износу.

 Учешћа у добитку и бонуси признају се само ако  
 правно лице има законску или изведену обавезу да  
 изврши плаћања по том основу и ако је могуће  
 поуздано проценити износ тог трошка.

 Планови накнада по престанку радног односа  
 (као што су пензије и здравствена заштита)  
 класификују се било као утврђени планови  
 доприноса, било као утврђени планови накнада.

 Код плана дефинисаних доприноса, расходи се  
 признају у периоду у којем се доприноси морају  
 платити. 

 Према утврђеним плановима накнада, обавеза се  
 признаје у билансу стања у износу који је једнак  
 нето збиру:

 - садашње вредности утврђене обавезе за  
  накнаду (садашња вредност очекиваних  
  будућих плаћања која се захтевају како би се  
  измирила обавеза произашла по основу услуга  
  које је запослени пружио у текућем и  
  претходним периодима);  

 одложених актуарских добитака и губитака, као и  
 одложених трошкова минулог рада; и

 - фер вредности средстава из плана на датум  
  биланса стања 

 Актуарски добици и губици могу се (а) одмах  
 признати у билансу успеха, (б) разграничити у  
 највећој могућој мери, при чему се сваки вишак  
 амортизује кроз добитак, односно губитак (тзв.  
 коридорски приступ) или (ц) одмах признати  
 директно на капиталу. 

 Средства из  плана укључују средства која држи  
 фонд дуготрајних примања запослених и условне  
 полисе осигурања 

 Код планова више послодаваца нето износи трошка  
 признају се у одвојеним финансијским  
 извештајима правног лица које правно  
 спонзорише послодавца, осим ако не постоји  
 уговор или политика о распоређивању тог износа. 

 Дугорочне накнаде запосленима треба признати  
 и мерити на исти начин као и бенефиције након  
 престанка радног односа по утврђеном плану  
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 накнада. Међутим, за разлику од утврђених  
 планова накнада, актуарски добици и губици и  
 трошкови минулог рада увек се одмах признају у  
 оквиру биланса успеха. 

 Накнаде за раскид радног односа треба признати  
 када је правно лице очигледно било опредељено  
 да раскине радни однос запосленог или групе  
 запослених пре уобичајеног рока за пензионисање  
 или да обезбеди накнаде за раскид радног односа  
 на основу понуде којом се запослени подстичу да  
 се добровољно пријаве као технолошки вишак.

Тумачења IFRIC 14 МРС 19 – Лимит на средства из  
 планова дефинисаних примања, минимална  
 потребна средства финансирања и њихова  
 интеракција
 IFRIC 14 обрађује три питања: 

 • када се повраћаји или смањења будућих  
  доприноса требају посматрати као  
  “расположивим” у контексту тачке 58. МРС 19 

 • начин на који минимална потребна средства  
  за финансирање могу утицати на расположивост  
  смањења будућих доприноса и 

 • када може настати обавеза на основу  
  минималних потребних средстава за  
  финансирање.

 IFRIC 14 је измењен и допуњен у новембру  
 2009. године на начин да су обрађене ситуације  
 у којима субјект који подлеже обавези одржавања  
 минималних потребних средстава за финансирање  
 унапред уплаћује доприносе за покриће обавеза.  
 Изменама и допунама је допуштено признавање  
 користи од авансних уплата као имовине.

МРС 20 Рачуноводство државне помоћи и објављивање  
 државне помоћи 

Датум ступања Периоди који започињу на дан или након
на снагу 1. јануара 1984. године. 
 
Циљ Прописати рачуноводствени поступак и податке  
 које је потребно објавити везано за државне  
 помоћи и друге облике државне помоћи. 

 Измене и допуне произашле из„ Дораде МСФИ“ из  
 маја 2008. године су проспективно на  
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 снази за државне зајмове примљене у раздобљима  
 која започињу на дан или након 1. јануара 2009.  
 године, уз допуштену ранију примену.

  

Кратак преглед Државне помоћи се признају само ако постоји  
 реално уверење да ће правно лице удовољавати  
 условима помоћи и да ће помоћ бити примљена.  
 Неновчане помоћи уобичајено се признају по фер  
 вредности, иако је допуштено и њихово  
 признавање у номиналној вредности. 

 Помоћ се признаје кроз добитак, односно губитак  
 током периода који је неопходан  како би се могла  
 повезати са повезаним трошковима. 

 Помоћ повезан са добитком може се приказати  
 одвојено или као приход, или као смањење  
 повезаних расхода. 

 Помоћ повезана с имовином се у билансу стања   
 исказују у склопу недоспеле наплате прихода,  
 или као одбитак приликом одређивања  
 књиговодственог износа предметног средства. 

 • Отплате државне помоћи рачуноводствено се  
  исказују као промена рачуноводствене процене,  
  при чему се на помоћ повезане са добитком и  
  помоћ повезане с имовином примењује  
  различити поступак. 

 Изменама и допунама из маја 2008. године  
 је прописано да се погодности државних зајмова  
 примљених по каматним стопама нижим од  
 тржишних обрачунавају као државна потпора и  
 вреднују као разлика између почетног  
 књиговодственог износа зајма утврђеног у складу   
 са МРС 39 и примљених средстава.

Тумачења SIC  бр. 10 Државна помоћ без одређене  
 повезаности с пословним активностима 

 Државна помоћ правним лицима која је намењена  
 развоју или дугорочној потпори пословања, било  
 у одређеним регионима или одређеној делатности,  
 се обрачунава у складу с МРС 20.

МРС 21 Ефекти промене курсева страних валута 

Датум ступања Годишњи периоди који започињу на дан 
на снагу или након 1. јануара 2005. године.
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Циљ Да пропише рачуноводствено обухватање  
 трансакција правног лица у страној валути и за  
 његово инострано пословање.

Кратак преглед Прво је потребно одредити функционалну валуту  
 правног лица , тј. валуту примарног економског  
 окружења у којем правно лице послује. 

 Након тога, прерачунати све ставке у страним  
 валутама у функционалну валуту: 

 - на датум трансакције, извршити прорачун  
  користећи девизни курс на датум дате  
  трансакције код почетног признавања и мерења; 

 - на сваки следећи датум биланса стања:  
  користећи закључни курс за монетарне ставке; 

 користећи девизни курс на датум трансакције за  
 немонетарне ставке које се мере по историјској  
 вредности; и 

 користећи девизни курс на дан када су фер  
 вредности утврђене за немонетарне ставке које се  
 мере по фер вредности. 

 Курсне разлике настале измирењем монетарних  
 ставки и њиховим прерачунавањем по курсу  
 различитом од курса који је коришћен приликом  
 почетног признавања признају се у билансу успеха  
 уз један изузетак:  

 курсне разлике које настају по основу монетарних  
 ставки које представљају део нето улагања  
 извештајног правног лица у инострани ентитет,  
 признају се у консолидованим финансијским  
 извештајима који укључују део пословања у  
 иностранству, као посебна компонента сопственог  
 капитала; такве разлике се у билансу успеха  
 признају по отуђењу нето улагања.   

 Резултати пословања и финансијски положај  
 правног лица чија функционална валута није валута  
 земље у којој преовладава хиперинфлација,  
 прерачунавају се у другу, извештајну валуту  
 применом следећих поступака:  

 - средства и обавезе сваког приказаног биланса  
  стања (укључујући упоредне износе)  
  прерачунавају се по закључном курсу важећем  
  на дан биланса стања; 

 - приходи и расходи сваког биланса успеха  
  (укључујући упоредне износе) се прерачунавају  
  по курсевима важећим на датум трансакције; и  
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МРС 23 Трошкови позајмљивања 

Датум ступања Периоди који започињу на дан или након
на снагу 1. јануара 2009. године, уз допуштену ранију  
 примену. Замењује претходну верзију МРС 23 од  
 датума примене. 

 За сажети преглед захтева претходне верзије  
 МРС 23 погледајте наша претходна издања  
 „Џепног водича кроз МСФИ“. Основна  
 разлика је у томе што је била допуштена опција  
 признавања свих трошкова позајмљивања као  
 расхода када су настали. 

 Измене и допуне произашле из „Дораде МСФИ“ из  
 маја 2008. године које се односе на компоненте  
 трошкова позајмица су на снази од 1.јануара 2009.  
 године, уз допуштену ранију примену. 

Циљ Прописати рачуноводствени поступак за трошкове  
 позајмљивања.

Кратак преглед Трошкови позајмљивања  директно повезани са  
 стицањем или израдом квалификованог средства  
 се капитализују, тј. приписују набавној  
 вредности, односно трошку квалификованог  
 средства али само ако је вероватно да ће трошкови  
 резултирати приливом будућих економских  
 користи у субјект и ако је трошкове могуће  
 поуздано измерити. Сви други трошкови позајмице  
 који не задовољавају услове капитализације  
 признају се као расход кад су настали.
 Квалификовано средство  је средство за које је  

 - све настале курсне разлике признају се као  
  посебна ставка у оквиру капитала. 

 Постоје посебна правила за прерачунавање  
 резултата пословања и финансијског положаја у  
 извештајну валуту правног лица чија  
 функционалана валута је валута земље у којој  
 преовлађује хиперинфлација.

Тумачења SIC бр. 7 Увођење евра 

 Тумачи начин примене МРС 21 код увођења евра  
 и придруживања нових чланица Европске уније  
 еврозони.

 За сажети преглед IFRIC  16 „Заштита нето  
 улагања у инстрано пословање“ погледајте МРС 39.
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МРС 24 Објављивање повезаних страна 

Датум ступања Годишњи периоди који започињу на дан
на снагу или након 1. јануара 2011. године уз допуштену  
 ранију примену.Замењује предходну верзију МРС  
 24 од датума усвајања.

 Измене и допуне претходне верзије стандард су 

 • поједностављени захтеви за објављивањем  
  података о субјектима повезанима с државом и 

 • појашњена је дефиниција повезане стране.

Циљ Да финансијски извештаји узму у обзир утицај који  
 присуство повезаних лица може имати на  
 финансијски положај и резултате пословања  
 правног лица.

Кратак преглед Повезана лица су лица која контролишу или имају  
 значајан утицај на извештајно правно лице  
 (што укључује матична предузећа, акционаре и  
 њихове породице, значајне улагаче и кључне  
 руководиоце) и лица која су под контролом  
 извештајног предузећа или на која извештајно  

 нужно знатно временско раздобље како би било  
 доведено у стање спремности за намеравану  
 употребу или продају. Пример за то су и  
 производни погони, инвестиционе некретнине и  
 неке залихе. 

 Ако субјект позајмљује средства намењена  
 искључиво прибављању квалификованог средства,  
 износ трошкова позајмљивања прихватљив за  
 капитализацију су стварни трошкови позајмљивања   
 настали у предметном раздобљу умањени за  
 приходе остварене привременим улагањем  
 позајмљених средстава. 

 Код кредита који се одобравају за опште намене,  
 а користе се за набавку средства које  
 се оспособљава за употребу, потребно је  
 применити стопу капитализације (просечно  
 пондерисане трошкове позајмљивања на стање  
 ненаменских позајмица и кредита током периода)  
 на издатке који су настали у том периоду како би  
 се одредио износ трошкова позајмљивања који  
 испуњавају услове за капитализацију.

Тумачења Нема.
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МРС 26 Рачуноводство и извештавање о плановима  
 коришћења пензија 

Датум ступања Периоди који  започињу на дан или након
на снагу 1. јануара 1998. године. 

Циљ Да дефинише начела вредновања и  
 обелодањивања за финансијске извештаје о  
 плановима коришћења пензија.

Кратак преглед • Дефинише извештајне захтеве за утврђене   
  планове доприноса и утврђене планове накнада,  

 предузеће има значајан утицај (укључујући зависна  
 предузећа, заједничка улагања, придружена  
 предузећа и планове накнада по престанку радног  
 односа). 

 Стандард налаже објављивање података о: 

 - односима који подразумевају контролу, чак и  
  ако није било никаквих трансакција 

 - трансакцијама с повезаним лицима 

- накнадама руководству (укључујући анализу 
  врсте накнада).

 Код трансакција с повезаним лицима је потребно  
 објавити врсту односа и довољно информација  
 које ће омогућити разумевање могућег ефекта  
 трансакције. 

 Примери трансакција с повезаним лицима које се  
 обвезно објављују: 

 - набавке или продаја робе 

 - набавке или продаја имовине 

 - пружање или коришћење услуга 

 - аранжмани лизинга; 

 - пренос истраживања и развоја 

 - пренос по основу уговора о лиценци; 

 - преноси по основу финансијских аранжмана  
  (укључујући зајмове и улагање у капитал);

 - давање гаранција или колатерала и 

 - подмирење обавеза у име или од стране  
  правног лица или за рачун неког другог лица.

Тумачења Нема.
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  укључујући извештај о нето имовини   
  расположивој за исплату пензија и  
  обелодањивање актуарске садашње вредности  
  обећаних бенефиција (са јасно раздвојеним  
  износима по основу стечених пензија и  
  нестечених пензија).

Тумачења Нема.

МРС 27 (2008.) Консолидовани и одвојени финансијски  
 извештаји  

Датум ступања Измењени МРС 27, издат у јануару 2008. 
на снагу године, замењује МРС 27 из 2003. године за  
 период који започиње на дан или након 1. јула  
 2009. године. Ранија примена је допуштена, али  
 само ако се с истим датумом примењује и МСФИ 3  
 из 2008. године, тако да његова примена заправо  
 није допуштена за период који започиње пре 30.  
 јуна 2007. године. 

 Сажети преглед захтева МРС 27 из 2003. године  
 налази се у нашим претходним издањима „Џепног  
 водича кроз МСФИ“. 

 Измене и допуне произашле из „Дораде МСФИ“ из  
 маја 2008. године које се односе на  
 вредновање улагања у зависна друштва,  
 заједнички контролисане субјекте и придружена  
 друштва намењена продаји су на снази од 1. јула  
 2009. године. 

 Измене и допуне којима се укида дефиниција  
 методе трошка су на снази од 1. јануара 2009.  
 године, уз допуштену ранију примену.

Циљ Прописати захтеве за састављање и презентацију  
 консолидованих финансијских извештаја за групу  
 правних лица који су под контролом матичног  
 предузећа:

 • начин обрачунавања промена власничких удела  
  у зависна предузећа, укључујући губитак  
  контроле над зависним предузећем 

 • Да пропише рачуноводствена свеобухватна   
  улагања у зависна предузећа, правна лица  
  под заједничком контролом и придружена  
  правна лица у посебним финансијским  
  извештајима. 
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Кратак преглед Зависно предузеће је субјекат који је под контролом  
 неког другог правног лица, тј. матичног предузећа.  
 Контрола је моћ управљања пословним и  
 финансијским политикама:

 Консолидовани финансијски извештаји су  
 финансијски извештаји групе (коју чини матично  
 предузеће са својим зависним предузећима)  
 презентовани у име групе као јединственог  
 економског субјекта.  

 Ако постоји однос матица-зависно предузеће,  
 обавезно је састављање консолидованих  
 финансијских извештаја.

 Консолидовани финансијски извештаји обавезно  
 обухватају сва зависна предузећа, без изузимања  
 правних лица над којима постоји “привремена  
 контрола” или зависног предузећа које послује  
 уз “дугорочна ограничења која значајно  
 умањују могућност преноса средстава”. Међутим,  
 ако приликом куповине, неко зависно предузеће,  
 испуњава  критеријуме МСФИ 5 да буде  
 класификовано као средство намењено продаји,  
 оно се рачуноводствено обухвата у складу са тим  
 стандардом. 

 Међусобна потраживања и обавезе унутар групе  
 и међусобне трансакције унутар групе, као и  
 приходи и расходи елиминишу се у потпуности.

 Сва правна лица у саставу Групе морају да  
 примењују исте рачуноводствене политике. 

 Разлика између датума извештавања зависних  
 правних лица и датума извештавања Групе не сме  
 да буде већа од три месеца. 

 Неконтролишући интереси, раније названи  
 мањински интереси, се у консолидованом билансу  
 стања  исказују одвојено од капитала који припада  
 власницима матице. Укупни свеобухватни приходи  
 се распоређују између невладајућих интереса и  
 власника матице, чак и ако услед тога стање  
 невладајућег интереса буде негативно.  

 • Продаја дела удела у зависном предузећу уз  
  задржавање контроле се обрачунава као  
  трансакција уделима с власницима, те се не  
  признају било какви добици или губици. 

 • Стицање додатног власничког удела у зависном  
  друштву након стицања контроле се обрачунава  
  као трансакција власничком главницом, без  
  признавања добити, губитака или усклађења  
  gооdwilla. 
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МРС 28 Улагања у придружена предузећа 

Датум ступања Годишњи периоди који започињу на дан 
на снагу или након 1. јануара 2005. године, док је датум  
 ступања на снагу измена повезаних са МРС 27  
 из 2008. године 1. јула 2009. године.

 Измене и допуне произашле из „Дораде МСФИ“ из  
 маја 2008. године које: 

 • прописују објављивање улагања у зависна  
  друштва која су обрачуната по фер вредности  
  кроз добит или губитак и 

 • појашњавају захтеве који се тичу умањења  
  вредности улагања у придружена друштва су на  
  снази од 1. јануара 2009. године

 Продаја дела удела у зависном предузећу  којим  
 се губи контрола налаже ревалоризацију  
 преосталог удела по фер вредности. Свака разлика  
 између фер вредности и књиговодственог износа  
 је добитак, односно губитак остварен продајом и  
 признаје се кроз добитак, односно губитак. Након  
 тога се на преостали удео примењује МРС 28, МРС  
 31 или МРС 39, зависно од случаја.  

 У појединачним финансијским извештајима  
 матичног предузећа, потребно је рачуноводствено  
 обухватити сва његова улагања у зависна  
 предузећа, придружена предузећа и заједничка  
 улагања (осим оних класификованих као средства  
 намењена продаји у складу са МСФИ 5) или по  
 набавној вредности, или у као улагање складу са  
 МРС 39.

Тумачења SIC бр. 12 Консолидација – субјекти посебне  
 намене 
 Правно лице треба да консолидује субјекат посебне  
 намене када суштински има контролу над њим  
 SIC бр.12 наводи индикаторе контроле. 

Корисне Business combinations and changes in 
Dеloitte-ове ownership interests: A guide to the revised 
публикације IFRS 3 and IAS 27
 Публикација којом ОМРС допуњује своја упутсва  
 за примену МСФИ 3 и МРС 27 и која садржи  
 осврт на практичне видове њиховог увођења.  
 Публикација ће бити доступна на адреси 
 www.iasplus.com/dttpubs/pubs.htm
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Циљ Прописати за улагача рачуноводствено исказивање  
 улагања у придружена правна лица  у којима улагач  
 има значајан утицај.

Кратак преглед • Примењује се на сва улагања у којима улагач  
  има значајан утицај, осим ако улагач није  
  компанија за предузетнички капитал, заједнички  
  фонд или инвестициони заједнички фонд, и  
  ако улагач одабере сва таква улагања да мери по  
  фер вредности кроз рачун добитка и губитка у  
  складу с МРС 39. 

 • Улагања у придружена правна лица која су  
  класификована као средства намењена продаји,  
  рачуноводствено се обухватају у складу са  
  МСФИ 5. 

 • На сва друга улагања у придружена правна лица,  
  у којима субјект има значајан утицај се  
  примењује метода учешћа.  

 • Значајан утицај на придружено правно лице  
  оспорив је, ако инвестиција улагача, директна  
  или индиректна, не прелази 20% придруженог  
  правног лица. 

 • По методи учешћа , улагање се почетно књижи  
  по набавној вредности. Касније се усклађује за  
  учешће улагача у промени нето имовине  
  корисника улагања насталих након куповине  
  правног лица у које је извршено улагање. 

 • Улагач у свом извештају о свеобухватној добити  
  исказује своје учешће у добитку или губитку које  
  је правно лица предметом улагања остварило  
  након стицања.  

 • Рачуноводствене политике придруженог  
  друштва једнаке су онима које користи улагач. 

 • Разлика између датума извештавања  
  придружених правних лица и датума  
  извештавања улагача не треба да буде већа од  
  три месеца.

 • Примена методе учешћа обавезна је чак и ако се  
  не састављају консолидовани финансијски  
  извештаји, на пример, зато што улагач нема  
  зависних предузећа. Међутим, улагач  
  не примењује методу учешћа код презентације  
  појединачних финансијских извештаја како је  
  дефинисано МРС 27, већ уместо тога ова  
  улагања рачуноводствено се обухватају или по  
  набавној вредности, или у складу са МРС 39.  
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МРС 29 Финансијско извештавање у условима  
 хиперинфлације 

Датум ступања Периоди који започињу на дан или након 1. јануара
на снагу 1990. године. Измене и допуне произашле  
 из „Дораде МСФИ“  из маја 2008. године које  
 се односе на финансијске извештаје исказане  
 по историјском трошку су на снази од 1. јануара  
 2009. године, уз допуштену ранију примену.

Циљ Прописати специфичне смернице субјектима који  
 извештавају у валути земље у којој преовладава  
 хиперинфлација како би презентоване финансијске  
 информације биле сврсисходне.

Кратак преглед • Финансијски извештаји правног лица који  
  извештава у валути земље у којој преовладава  
  хиперинфлација се исказују у мерној јединици  
  важећој на крају извештајног периода.  

 • Упоредни износи претходних периода се  
  преправљају и исказују у истој важећој мерној  
  јединици.

 • Генерално, сматра се да хиперинфлација  
  преовладава у привреди ако је стопа инфлације  
  три године за редом 100 %.

Тумачења IFRIC бр. 7 Преправљање по МРС 29

 • Захтев за тестирања импаритета у складу са МРС  
  36. Такође су применљиви индикатори  
  импаритета дефинисани у МРС 39. Изменама  
  и допунама из маја 2008. године појашњено  
  је да се код процене умањења вредности с  
  улагањем у придружено друштво поступа као с  
  једним средством.

 • Измене и допуне произашле из МРС  
  објављеног 2008. године,  обрађују начин  
  обрачунавања губитка значајног утицаја над  
  придруженим друштвом, у ком случају се удео  
  вреднује по фер вредности на датум губитка  
  значајног утицаја а с тим повезан добитак,  
  односно губитак се признаје кроз добитак,  
  односно губитак. Након тога се на преостали  
  удео примењује МРС 39.

Тумачења Нема.
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МРС 31 Учешћа у заједничким улагањима 

Датум ступања Годишњи периоди који започињу на дан 
на снагу или након 1. јануара 2005. године, док је датум  
 ступања на снагу измена повезаних са МРС 27  
 из 2008. године 1. јула 2009. године. Измене и  
 допуне произашле из „Дораде МСФИ“  из маја  
 2008. године које појашњавају податке који се  
 објављују о заједнички контролисаним субјектима  
 обрачунатим по фер вредности кроз добит,  
 односно губитак су на снази од 1. јануара 2009.  
 године, уз допуштену ранију примену.

Циљ Прописати рачуноводствени поступак за учешће у  
 заједничким улагањима, без обзира на структуру  
 или правни облик активности заједничког  
 подухвата.

Кратак преглед • Примењује се на сва улагања у којима  
  улагач има заједничку контролу, осим ако улагач  
  није фирма за предузетнички капитал,  
  заједнички  фонд или отворени инвестициони    
  фонд, и ако улагач одабере или је дужан сва  
  таква улагања мерити по фер вредности кроз  
  добитак, односно губитак у складу с МРС 39. 

 • Основна карактеристика заједничког подухвата  
  је уговорни споразум о подели контроле.  
  Заједнички подухвати могу бити класификовани  
  као заједнички контролисано пословање,  
  заједнички контролисана средства или правна  
  лица под заједничком контролом. За сваку врсту  
  заједничког подухвата важе различита начела  
  признавања. 

 • Заједнички контролисано пословање:  
  учесник у заједничком улагању признаје у  
  својим појединачним и у консолидованим  
  финансијским извештајима средства у чијој  
  контроли учествује, расходе и обавезе који код  
  њега настају, заједно са својим уделом у  
  оствареном добитку. 

 • Заједнички контролисана средства: учесник у  
  заједничком подухвату признаје свој удео у  
  заједничким средствима, све код њега директно  

 Кад у привреди функцијске валуте неког правног  
 лица наступи хиперинфлација, правни субјект  
 примењује захтеве МРС 29 као да је  
 хиперинфлација одувек присутна. 
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  настале обавезе, свој удео у обавезама које  
  су настале заједно са другим учесницима,  
  приходе од продаје или коришћења свог удела  
  у производњи заједничког подухвата, и  
  расходе који су настали директно у вези са  
  његовим учешћем у заједничком подухвату. Ова  
  правила се примењују за појединачне и за  
  консолидоване финансијске извештаје. 

 • Заједнички контролисана правна лица: допуштен  
  је избор између две рачуноводствене политике: 

  - методе пропорционалне консолидације:  
   по овој методи се у биланс стања учесника  
   у заједничком подухвату укључује његов удео  
   у заједнички контролисаним средствима,  
   његов удео у обавезама за који  је одговоран  
   заједно са осталим учесницима. У биланс  
   успеха се укључује његов удео у приходима и  
   расходима правног лица под заједничком  
   контролом; и 

  - метода учешћа описана у МРС 28. 

 • Удели у заједнички контролисаним правним  
  лицима, који су, у складу са МСФИ 5,  
  класификовани у портфељ намењен продаји, се  
  рачуноводствено обрачунавају у складу са тим  
  стандардом. 

 • Метода пропорционалне консолидације/ 
  метода учешћа обавезна је чак и ако учесник  
  у заједничком подухвату не саставља  
  консолидоване финансијске извештаје због  
  тога што, примера ради, нема зависна  
  предузећа. Међутим, у појединачним  
  финансијским извештајима учесника, у складу  
  са МРС 27, уделе треба рачуноводствено  
  обухватити по набавној вредности, или као  
  инвестиције у складу са МРС 39.  

 • Измене и допуне произишле из МРСа 27  
  објављеногиз 2008. године, које ступају на  
  снагу 1. јула 2009. године, обрађују начин  
  обрачунавања губитка заједничке контроле над  
  заједнички контролисаном  привредном субјекту,  
  у ком случају се удео вреднује по фер вредности  
  на датум губитка заједничке контроле, односно  
  губитак се признаје кроз добитак, односно  
  губитак. Након тога се на преостали удео  
  примењује МРС 28 или МРС 39, зависно од  
  случаја.

Тумачења SIC бр. 13 Заједнички контролисана правна  
 лица – неновчани улози учесника
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МРС 32 Финансијски инструменти: презентирање

Датум ступања Годишњи периоди који започињу на дан
на снагу или након 1. јануара 2005. године. Одредбе  
 о подацима за објаву замењује МСФИ 7, који ступа  
 на снагу с 1. јануаром 2007. године.   

 Са 1. јануаром  2009. године су ступиле на снагу  
 измене и допуне које вреде за финансијске  
 инструменте с опцијом продаје и обвезе које  
 произлазе из ликвидације уз допуштену ранију  
 примену.

 Измене и допуне из октобра 2009. године које се  
 односе на класификацију одређених инструмената  
 (који се размерно нуде свим постојећим  
 власницима исте класе неизведених капиталних  
 инструмената) а којима се даје право на стицање  
 тачно утврђеног броја властитих капиталних  
 инструмената субјекта за фиксни износ у било којој  
 валути су на снази од 1. фебруара 2010. године, уз  
 допуштену ранију примену.

Циљ Да пропише принципе презентовања и  
 разврставања финансијских инструмената на  
 обавезе и сопствени капитал; и да утврди правила  
 пребијања финансијских средстава и обавеза

Кратак преглед • Емитент финансијског инструмента класификује  
  инструмент као финансијску обавезу или као  
  инструмент капитала: 

  - према суштини финансијског инструмента, а  
   не његовог законског облика;

  - класификација се врши приликом издавања  
   инструмента, без накнадне рекласификације; 

  - инструмент је финансијска обавеза, ако  
   нпр. емитент може имати обавезу да изда  
   готовину или неког друго финансијско  
   средство, или ако ималац инструмента има  
   право да тражи готовину или неко друго  
   финансијско средство. Пример за то су  
   приоритетне акције које предвиђају обавезан  
   откуп 

 Признавање удела у добитку, односно губицима  
 у заједнички контролисаном субјекту , сразмерно  
 улозима у немонетарним средствима у замену за  
 удео у капиталу је генерално прихватљиво.
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  - инструмент којим се доказује преостали удео  
   у имовини субјекта након одбитка свих  
   његових обавеза је инструмент капитала, а 

  - камате, дивиденде, добици и губици  
   повезани с инструментом који је разврстан као  
   обавеза исказују се у оквиру прихода,  
   односно расхода. 

 • Према изменама и допунама из 2008. године,  
  које ступају на снагу у 2009. години, уз  
  допуштену ранију примену, инструменти с  
  опцијом продаје и инструменти који привредном  
  субјекту намећу обавезу испоруке сразмерног  
  удела у нето имовини само у случају ликвидације  
  и који  (а) су подређени свим другим класама  
  инструмената и (б) испуњавају додатне  
  критеријуме, разврставају се у власничке  
  инструменте, чак и ако би у супротном  
  удовољавали дефиницији обавезе. 

 • Приликом емитовања, емитент одвојено  
  класификује компоненте обавезе и компоненте  
  сопственог капитала  сложеног инструмента, као  
  што је конвертибилан дуг 

 • Финансијско средство и финансијска обавеза  
  међусобно се пребијају, а нето износ приказује у  
  билансу стања онда и само онда ако правно  
  лице има законско право на пребијање износа  
  и ако намерава или да изврши поравнање у нето  
  износу или да истовремено реализује средство и  
  измири обавезу.

 • Трошак откупа трезорских акција одузима се од  
  капитала, а поновна продаја трезорских акција  
  сматра се трансакцијом инструментом капитала.

 • Трошкови издавања или поновног стицања  
  инструмената капитала (осим у склопу  
  пословног спајања) се обрачунавају као одбитак  
  од капитала, умањен за све повезане повластице  
  које се односе на порез на добитак.

Тумачења IFRIC. 2 Удели чланова у задружним  
 субјектима и слични инструменти 

 Реч је о инструментима који су обавезе, осим ако  
 задруга нема законско право да их не откупи на  
 захтев. На ове захтеве такође могу утицати измене  
 из 2008. године (в. горе).
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МРС 33 Добитак по акцији

Датум ступања Годишњи периоди који започињу на дан
на снагу или након 1. јануара 2005. године. 

Циљ Да пропише начела за утврђивање и приказивање  
 зарада по акцији што ће омогућитити боља  
 поређења успешности пословања различитих  
 правних лица у истом периоду и успешности  
 пословања између различитих периода истог  
 правног лица. МРС 33 је усредсређен на   
 идентификовање имениоца у израчунавању зараде  
 по акцији

Кратак преглед • Примењује се на правна лица чијим акцијама се  
  тргује на берзи, правна лица у поступку  
  издавања акција на берзи и друга правна лица  
  који добровољно презентирају зараду по акцији. 

 • Основна и разређена зарада по акцији приказује  
  се у билансу успеха: 

  - за сваку врсту обичних акција која даје  
   различито право учешћа у добитку текућег  
   периода  

  - са једнаким значајем, 

  - за све приказане периоде. 

 Ако субјект презентује само извештај о  
 свеобухватним приходима, зарада по акцији се  
 исказује у том извештају. Ако приказује и извештај  
 о свеобухватним приходима и рачун добитка и  
 губитка, зарада по акцији се исказује само у  
 одвојеном рачуну добитка и губитка. 

 • Зарада  по акцији се исказује као добитак,  
  односно губитак власника капитала матичног  
  субјекта, добитак, односно губитак из активних  
  делова пословања који припада власницима  
  капитала матичног субјекта те као добитак,  
  односно губитак по обустављеним деловима  

Корисне iGAAP 2009; Финансијски инструменти:
Dеloitte-ове МРС 32, МРС 39 и IFRS 7 Објашњења
публикације 
 Пето издање (мај 2008.г.). Упутства за примену  
 ових сложених стандарда, заједно с илустративним  
 примерима и тумачењима. За информације о  
 публикацији посетите
 www.iasplus.com/dttpubs/pubs.htm
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МРС 34 Периодично финансијско извештавање 

Датум ступања Периоди који започињу на дан или након 
на снагу 1. јануара 1999. године. 

 На финансијске извештаје који се издају за  
 међупериоде утичу измене МРС 1 из 2007.  
 године, које су на снази од 1. јануара 2009. године. 

  пословања, који се може објавити у  
  напоменама. 

 • У консолидованим финансијским извештајима  
  зарада по акцији  одражава добитак који  
  припада акционарима матичног правног лица. 

 • Разређивање је смањење зараде по акцији или  
  повећање губитка по акцији  под претпоставком  
  да су конвертибилни инструменти  
  конвертирани, да су опције или варанти  
  искоришћени, или да су редовне акције издате  
  кад су испуњени одређени услови. 

 • Прорачун основне зараде по акцији: 

  - бројилац: након одбитка свих расхода,  
   укључујући порезе и неконтролисане   
   интересе и након одбитка дивиденди за  
   преференцијалне акције; и 

  - именилац: пондерисан просечан број акција у  
   оптицају током периода. 

 • Прорачун разређене зараде по акцији: 

  - бројилац: нето добитак текућег периода  
   који је распоређен на редовне акције увећава  
   се за износ дивиденди након пореза и  
   камате признате у периоду по основи  
   разредивих потенцијалних обичних акција  
   (као што су опције, варанти, конвертибилне  
   хартије од вредности и потенцијални  
   уговори о осигурању) и коригује за све  
   остале промене у приходима или расходима  
   које би произашле из конверзије разредивих  
   потенцијалних обичних акција; 

  - именилац: потребно га је кориговати за број  
   акција које би биле издате приликом  
   конвертовања свих разредивих потенцијалних  
   обичних акција у редовне акције уз 

  - искључење неразредивих потенцијалних  
   обичних акција из прерачуна.

Тумачења Нема.
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Циљ Прописати минималан садржај периодичног  
 финансијског извештаја и начела признавања и  
 мерења у периодичном финансијском  
 извештавању. 

Кратак преглед • МРС 34 се примењује само кад се од правног  
  лица захтева да објави финансијски извештај у  
  складу са МСФИ за периоде у складу са  
  МСФИ, односно кад правни субјект то  
  одабере. 

 • Локална  регулаторна тела у свакој земљи (а не  
  МРС 34) одређују

  - која правна лица треба да објављују  
   периодичне финансијске извештаје; 

  - учесталост њиховог објављивања и 

  - у ком року након краја међупериода. 

 • Периодични финансијски извештај је извештај  
  који садржи било скуп финансијских извештја,  
  било сажет скуп финансијских извештаја,  
  састављених за период који је краћи од  
  финансијске године правног лица. 

 • Обавезни делови скраћеног финансијског  
  извештаја о међупериоду су: 

  - скраћени извештај о финансијском положају

  - скраћени извештај о свеобухватним  
   приходима, презентиран или као скраћени  
   јединствени извештај, или као одвојени  
   скраћени рачун добитка и губитка и одвојени  
   скраћени извештај о свеобухватним  
   приходима

  - скраћени извештај о променама на капиталу

  - скраћени извештај о новчаном току и 

  - одабране напомене. 

 • Прописује упоредне периоде за које треба  
  саставити периодичне финансијске извештаје.

 • Истинитост података заснована је на  
  финансијским подацима међупериода, а не на  
  предвиђеним износима на годишњој основи. 

 • Напомене у периодичном финансијском  
  извештају треба да садрже опис догађаја и  
  трансакција које су значајне за разумевање  
  промена насталих након последњих годишњих  
  финансијских извештаја. 

 • Приходи и трошкови се признају кад су настали,  
  а не кад се предвиђају или кад су разграничени. 
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МРС 36 Умањење вредности средстава 

Датум ступања Примењује се на goodwill и нематеријална 
на снагу улагања стечена пословним комбинацијама за које  
 датум уговора пада на дан или након 31. марта  
 2004. године, а на сва друга средства примењује  
 се проспективно за периоде који почињу на дан  
 или након 31. марта 2004. године. 

 Измене и допуне произашле из „Дораде МСФИ“ из  
 маја 2008. године које прописују објављивање  
 процена коришћених у утврђивању надокнадивог  
 износа јединица које стварају новац и које садрже  
 goodwill или нематеријалну имовину неодређеног  
 рока употрабе су на снази од 1. јануара 2009.  
 године, уз допуштену ранију примену.

 Изменама и допунама произашлим из „Дораде  
 МСФИ“ из априла 2009. године појашњено  
 је да је највећа јединица која ствара новац или  
 група таквих јединица на коју се распоређује  
 goodwill за потребе тестирања на умањење  
 пословни сегмент како је дефинисан у МСФИ 8,  

 • Код рачуноводствене промене потребно, је  
  кориговати износе исказане у претходним  
  међупериодима.

Тумачења IFRIC 10 Периодично финансијско  
 извештавање  о међупериодима и умањење  
 вредности

 Ако је субјекат у извештајном периоду, пре краја  
 пословне године, признао губитак од обезвређења   
 goodwill или улагања било у капитални инструмент,  
 било у финансијско средство исказано по набавној  
 вредности, умањење се не поништава ни у  
 идућим финансијским извештајима међупериода  
 нити у годишњим финансијским извештајима.

Корисне Interim financial reporting: A guide to
Dеloitte-ове МРС 34
публикације 
 Треће издање из марта 2009. године. Водич кроз  
 захтеве стандарда, модел периодичног  
 финансијског извештаја и контролни лист за  
 проверу усклађености с извештајним захтевима.  
 Публикацију можете преузети на адреси 
 www.iasplus.com/dttpubs/pubs.htm
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 тј. пре обједињавања сегмената са сличним  
 економским обележјима. 

 Измене и допуне су на снази од 1. јануара 2010.  
 године, уз допуштену ранију примену.   

Циљ Да пропише правила на основу којих се средства  
 не исказују у износу већем од надокнадивог и да  
 пропише начин израчунавања надокнадивног  
 износа.

Кратак преглед • МРС 36 се примењује на сва средства осим на  
  залихе (в. МРС 2), средства настала по основу  
  уговора о изградњи (в. МРС 11), одложена  
  пореска средства (в. МРС 12), средства настала  
  по основу накнада запосленима (в. МРС19), 
  финансијска средства (в. МРС 39),  
  инвестиционе  некретнине мерене по фер  
  вредности (в. МРС 40) и биолошка средства  
  везана са пољопривредну делатност, мерена по  
  фер вредности умањеној за процењене  
  трошкове настале на месту продаје (в. МРС 41).

 • Импаритетни губици признају се када  је  
  књиговодствена вредност средства већа од  
  његове надокнадиве вредности. 

 • За средства која се воде по набавној вредности,  
  импаритетни губитак се признаје у билансу  
  успеха, док се за средства која се воде по  
  ревалоризованој вредности, импаритетни  
  губитак признаје као умањење ревалоризације.

 • Надокнадива вредност представља фер  
  вредност средства умањену за трошкове продаје  
  или његову корисну вредност у зависности од  
  тога која од ове две вредности је већа. 

 • Корисна вредност је садашња вредност  
  процењених будућих новчаних токова који се  
  очекују од континуиране употребе неког  
  средства и његове продаје на крају његовог  
  корисног века трајања. 

 • Дисконтна стопа је стопа пре опорезивања, која  
  одражава садашњу тржишну процену  
  временске вредности новца и ризика  
  специфичних за одређено средство. Дисконтна  
  стопа не треба да одражава ризике за које  
  су будући новчани токови већ кориговани и  
  треба да буде једнака стопи приноса, коју би  
  инвеститори захтевали да остваре ако би се  
  определили за улагање које ће доносити  
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МРС 37 Резервисања, непредвидиве обaвезе и  
 непредвидива имовина 

Датум ступања Периоди који започињу на дан или након
на снагу 1. јула 1999. године.  

Циљ Осигурати правилну примену критеријума за  
 признавање и основицу за мерење резервисања,  
 потенцијалних обавеза и потенцијалних средстава,  
 као и да осигура објављивање довољно  

  новчане токове једнаке оним очекиваним од  
  предметног средства.

 • На сваки датум биланса стања, врши се преглед  
|  средстава како би се проценило да ли постоје  
  индикације да су средства под импаритетом.  
  Ако се идентификују индикатори импаритета,   
  потребно је израчунати надокнадиву вредност. 

 • goodwill и друга нематеријална средства  
  са  неодређеним веком употребе потребно  
  је тестирати у циљу утврђивања да ли је дошло  
  до њиховог обезвређења, барем једном  
  годишње и израчунавати њихову надокнадиву  
  вредност. 

 • Ако није могуће утврдити надокнадиву вредност   
  појединачног средства, онда треба одредити  
  надокнадиву вредност јединице тог средства  
  која генерише готовину. Тестирање обезвређења  
  goodwill треба вршити на најнижем нивоу у  
  оквиру правног лица у којем се goodwill прати  
  за интерне потребе управљања, под условом да  
  јединица или група јединица на које је goodwill  
  распоређен није већа од сегмента како га  
  дефинише МРС 14 (или пословног сегмента  
  како га дефинише МСФИ 8).

 • У одређеним случајевима допуштено је укидање  
  импаритетних губитака из претходних година  
  (забрањено за goodwill).

Тумачења IFRIC 10 Периодично финансијско  
 извештавање и обезвређење

 За кратак преглед IFRIC 10 „Финансијско  
 извештавање о међупериодима и умањење  
 врдности“  погледајте под МРС 34.
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 информација у напоменама уз финансијске  
 извештаје које ће корисницима омогућити да  
 схвате њихову природу, време настанка и износ.

Кратак преглед • Резервисање се признаје само ако је на основу  
  неког прошлог догађаја настала законска или  
  изведена обавеза, ако је вероватан одлив  
  ресурса и ако је износ обавезе могуће поуздано  
  проценити. 

 • Износ признат као резервисање треба да  
  представља најбољу процену износа који ће  
  бити потребан за измирење обавезе, на дан  
  биланса стања. 

 • Захтева преглед резервисања на сваки датум  
  биланса стања и кориговање у складу са  
  променама процена. 

 • Резервисања се могу користити само у сврхе за  
  које су првобитно намењена. 

 • Примери случајева у којима се издвајају  
  резервисања укључују штетне уговоре,  
  резервисања за реструктурирање, гаранције  
  дате купцима, надокнаде и обнављање  
  локација. 

 • Планирани будући издаци, чак и ако их је  
  одобрила управа или истоветно руководеће  
  тело, се не признају, као и разграничења на  
  основу губитака за које постоји властито  
  осигурање, по основи других неизвесности и  
  других догађаја који се још нису збили. 

 • Потенцијалне обавезе настају кад: 

  - постоји могућа обавеза чије ће постојање  
   бити потврђено будућим догађајем, који није  
   под контролом правног лица; или 

  - садашња обавеза може, али вероватно неће  
   захтевати одлив ресурса, или 

  - износ садашње обавезе није могуће  
   проценити поуздано (што је редак случај). 

 • Потенцијалне обавезе обавезно се објављују, али  
  се не признају. Ако је вероватноћа одлива  
  ресурса мала, тада се не обелодањују.  

 • Потенцијална средства настају када је прилив  
  економских користи вероватан, али не и у  
  потпуности известан, и ако њихов настанак  
  зависи од неког догађаја који није под  
  контролом правног лица. 
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МРС 38 Нематеријална имовина 

Датум ступања Примењује се на нематеријалну имовину 
на снагу стечену пословним спајањем код којег је  
 датум уговора 31. марта 2004. године или неки  
 каснији датум те проспективно на сву другу  
 нематеријалну имовину у раздобљима која су  
 започела на дан или након 31. марта 2004. године. 

 Измене и допуне произашле из „Дораде МСФИ“  из  
 маја 2008. године које се односе на 

 • амортизацију по јединици производње 

 • оглашивачке и рекламне активности 

 су на снази од 1. јануара 2009. године, уз  
 допуштену ранију примену. 

 • Потенцијалну имовину треба само објавити. Ако  
  је реализација прихода потпуно извесна,  
  предметно средство више није потенцијално,  
  том случају се признаје као средство.

Тумачења IFRIC 1 Промене постојећих обавеза за  
 разградњу, обнову и сличнe обавезе 
 Резервисања се усклађују према променама износа  
 или времена настанка будућих издатака и  
 променама дисконтне стопе на тржишту.

 IFRIC 5 Право на уделе по основу  
 учествовања у фондовима за разградњу,  
 обнову и заштиту животне средине 
 IFRIC 5 обрађује проблематику исказивања  
 удела у фондовима за разградњу, обнову и заштиту  
 животне средине у финансијским извештајима  
 члана фонда а који су основани ради финансирања  
 неких или свих трошкова избацивања имовине из  
 употребе или еколошке санације.

 IFRIC 6 Обавезе по основи учествовања на  
 специфичним тржиштима – отпад електричне  
 и електронске опреме
 IFRIC 6 даје упутства о рачуноводственом  
 исказивању обавеза по основу трошкова  
 управљања отпадом. Конкретно, разматра  
 одговарајући  догађај који узрокује настанак или  
 признавање обавеза за учествовање у трошковима  
 одлагања отпадне опреме на основу субјектовог  
 тржишног удела у периоду вредновања. Тумачење  
 садржи закључак да се признавање обавезе врши  
 на основу учествовања на тржишту у периоду  
 мерења.
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 Измене и допуне произашле из „Дораде МСФИ“ из  
 априла 2009. године које се односе на 

 • рачуноводство нематеријалне имовине стечене  
  пословним спајањем и 

 • методе процене фер вредности нематеријалне  
  имовине којом се не тргује на активним  
  тржиштима 

 су на снази од 1. јула 2009. године, односно 
 1. јануара 2010. године, при чему је допуштено  
 другу по реду наведену измену и допуну  
 применити раније.  

Циљ Прописати рачуноводствени поступак за  
 признавање, мерење и објављивање све  
 нематеријалне имовине која није конкретно  
 обрађена у неком другом МСФИ. 

Кратак преглед • Нематеријална имовина се признаје, без обзира  
  да ли је набављена или је креирана од самог  
  правног лица, ако је:

  - вероватно да ће у правно лице притицати  
   будуће економске користи повезане с  
   предметним средством и 

  - набавну вредност/цену коштања средства  
   могуће поуздано одмерити.

 • Додатни критеријуми за признавање интерно  
  генерисаних нематеријалних улагања. 

 • Сви трошкови истраживања признају се као  
  расходи у тренутку њиховог настанка.   

 • Трошкови развоја се капитализују када се утврди  
  техничка изводљивост и комерцијална  
  исплативост производа или услуге. 

 • Нематеријална улагања, укључујући  
  истраживање и развој који су у процесу, стечена  
  пословним комбинацијама, потребно је  
  признати одвојено од goodwill-a, ако су настала  
  на основу уговорних или законских права, или  
  ако се могу издвојити из пословања.  

 • Интерно генерисани goodwill, брендови,  
  уобичајни импресуми, објављни наслови,  
  пописи купаца, предоперативни трошкови,  
  трошкови обука, трошкови оглашавања и  
  трошкови измештања активности (outsourcing  
  costs), не признају се као средства. 

 • Ако нека ставка не испуњава  критеријуме   
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  које поставља дефиниција нематеријалних  
  улагања ни критеријуме за признавање, издаци  
  везани за ту ставку признају се као расход кад  
  су настали, изузев издатака насталих у склопу  
  пословне комбинације, који се укључују у износ  
  приписив goodwill на датум куповине.

 Субјекaт може признати унапред плаћено средство  
 као издатак настао због оглашавања или рекламе.  
 Признавање средства је допуштено до тренутка  
 у којем субјекат има право приступа купљеној роби  
 или право на примање услуга. 

 • Нематеријална имовина се након стицања  
  разврстава у имовину: 

   - сa неодређеним веком употребе, тј. крај  
   периода у којем се од средства очекује  
  - стварање нето новчаних прилива субјекта није  
   могуће предвидети, при чему “неодређен” не  
   значи “неограничен”; и 

   - са одређеним веком употребе, тј.  
   ограниченим периодом у којем субјекат  
   остварује користи. 

 • Нематеријална улагања се могу обрачунавати  
  применом методе трошка или методе  
  ревалоризације (који је допуштен само у  
  одређеним околностима – в. наставак текста).  
  По методи трошка, улагања се исказују по  
  трошку набавке, умањеном за исправку  
  вредности, тј. акумулирану амортизацију и  
  акумулиране импаритетне губитке. 

 • Ако се нематеријално улагање котира  
  на активном тржишту, што је неуобичајено,  
  допуштен је избор методе ревалоризације  
  средства по којем се средство исказује у  
  ревалоризованом износу који је једнак фер  
  вредности на датум ревалоризације умањеној за  
  каснију амортизацију и све касније настале  
  импаритетне губитке. 

 • Трошак ,тј. набавна вредност нематеријалног  
  улагања са одређеним веком употребе (остатак  
  вредности је обично нула) се амортизује током  
  века употребе тог средства. Тестирање на  
  обезвређење, у складу са МРС 39, потребно  
  је спровести кад год постоје показатељи да је  
  књиговодствени износ средства виши од износа  
  средства који се може повратити.

 • Нематеријална улагања са неодређеним веком  
  употребе се не амортизују, али се сваког  
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МРС 39 Финансијски инструменти: признавање и  
 мерење

Датум ступања Годишњи периоди који започињу на дан

на снагу или након 1. јануара 2005. године, изузев измена  

 опције фер вредности, рачуноводства заштите  

 новчаног тока у прогнозирању трансакција међу  

 субјектима у склопу групе и уговора о  

  извештајног датума обавезно подвргавају  
  тестирању на обезвређење. Ако је износ који се  
  може повратити нижи од књиговодственог  
  износа средства, признају се губици од  
  обезвређења средства. Приликом процене,  
  такође је потребно узети у обзир да ли је век  
  употребе предметног средства и даље  
  неодређен. 

 • Код методе ревалоризације, ревалоризацију  
  треба спроводити редовно, при чему се  
  обавезно ревалоризују сва средства у одређеној  
  категорији имовине (осим ако за неко средство  
  не постоји активно тржиште). Повећања  
  утврђена ревалоризацијом се исказује у корист  
  капитала. Смањења утврђена ревалоризацијом  
  књиже се прво на терет вишка насталог  
  ревалоризацијом предметног средства и  
  исказаног у капиталу, док свака разлика изнад  
  тог износа терети биланс успеха. Код отуђења  
  нематеријалног средства, вишак настао  
  ревалоризацијом и исказан у капиталу, остаје  
  исказан у главници и не књижи се кроз биланс  
  успеха.

 • Као што је уобичајено, издаци повезани са  
  нематеријалним улагањем, који су настали  
  након његовог стицања или довршења, признају  
  се као расход, док су случајеви у којима издаци  
  задовољавају критеријуме за признавање као  
  средство, ретки. 

Тумачења SIC бр. 32 Нематеријална имовина – трошкови  
 web страница 

 Одређени почетни трошкови развоја  
 инфраструктуре и графичког дизајна настали у  
 склопу израде web страница могу се   
 капитализовати. 
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 финансијским гаранцијама, које су на снази од 
 1. јануара 2006. године. 

 Измене и допуне произашле из „Дораде МСФИ“ из  
 маја 2008. године које се односе на: 

 • одређивање и документовање заштите на нивоу  
  сегмента 

 • важећу ефективну каматну стопу код престанка  
  примене рачуноводства заштите фер 
  вриедности и

 • рекласификацију инструмената у портфолио  
  одређен за исказивање по фер вриедности кроз  
  добит, односно губитак или из њега 

 су на снази од 1. јануара 2009. године, уз  
 допуштену ранију примену. 

 Измене и допуне из јула 2008. године које се  
 односе на прихватљиве заштићене ставке су на  
 снази за годишња раздобља која започињу на дан  
 или након 1. јула 2009. године, уз допуштену  
 ранију примену. 

 Измене и допуне из октобра 2008. године којима  
 је допуштена рекласификација одређене  
 финансијске имовине из портфолиа по фер  
 вредности кроз добит или губитак и портфеља  
 расположивог за продају су на снази од 1. јула  
 2008. године, без допуштене раније примене. 

 Измене и допуне из марта 2009. године које се  
 односе на поновну процену уграђених изведеница  
 су на снази за годишња раздобља која завршавају  
 на дан или након 30. јуна 2009. године.

 Измене и допуне произашле из „Дораде МСФИ“ из  
 априла 2009. године се односе на 

 • обрачун пенала за превремену отплату зајмова  
  као уско повезаних изведеница 

 • изузеће уговора о пословном спајању из  
  делокруга стандарда 

 • рачуноводство заштите код заштићеног   
  прогнозираног новчаног тока који утиче на добит  
  и губитак као и 

 • заштиту помоћу интерних уговора међу  
  сегментима која више није допуштена.

 Прве три измене и допуне су на снази од 1. јануара  
 2010. године, уз допуштену ранију примену, док  
 је последња измена и допуна на снази од 1. јануара  
 2009. године, уз допуштену ранију примену.
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Циљ Утврдити начела за признавање, престанак  
 признавања и мерење финансијске имовине и  
 финансијских обавеза. 

Кратак преглед • Сва финансијска средства и све финансијске  
  обавезе, укључујући све деривате, морају бити  
  признати у билансу стања. 

 • Финансијски инструменти почетно се књиже по  
  фер вредности на датум стицања, односно  
  издавања, која је обично једнака набавној  
  вредности, с тим што се некада захтевају  
  корекције набавне вредности 

 • Правно лице има опцију да редован начин  
  куповине и продаје хартија од вредности на  
  тржишту, признаје применом или обрачуна  
  на датум трговања или обрачуна на датум  
  измирења. Употребљени метод примењује се  
  доследно. Код примене обрачуна на датум  
  измирења, МРС 39 захтева признавање  
  одређених промена вредности између датума  
  трговања и датума измирења. 

 • У сврху мерења финансијског средства након  
  његовог почетног признавања, МРС 39  
  класификује финансијску имовину у четири  
  категорије: 

  1. Кредити и потраживања који нису намењени  
   трговању;

  2. Улагања која се држе до доспећа, као што  
   су дужничке хартије од вредности и  
   преференцијалне акције са обавезом откупа  
   које правно лице изричито намерава и у  
   могућности држати до доспећа. Ако  
   правно лице прода било које улагање из  
   портфолиа улагања која се држе до доспећа,  
   осим у изузетним околностима, сва друга  
   улагања из тога портфолиа се морају  
   рекласификовати у портфолио средстава  
   расположивих за продају (в. у наставку  
   категорију под бројем 4), у којем се воде  
   текуће и у наредне две финансијске  
   извештајне године;

  3. Финансијска средства која се мере по фер  
   вредности кроз биланс успеха, и која укључују  
   средства која се држе ради трговања  
   (остваривања добитка у кратком року), као  
   и свако друго финансијско средство које је  
   класификовано као такво од стране правног  



106

   лица (опција исказивања по фер вредности).  
   Деривативна средства се увек сврставају у  
   ову категорију, осим у случају када су  
   класификовани као инструменти заштите од  
   ризика;

  4. Финансијска средства расположива за продају  
   обухватају сва финансијска средства која нису  
   класификована у неку од три наведене  
   категорије. Она укључује сва улагања у  
   инструменте капитала која се не мере по  
   фер вредности кроз биланс успеха. Поред  
   тога, било који кредит или потраживање

  - могу бити класификовани као средства  
   расположива за продају, од стране правног  
   лица.

 • Примена “опције фер вредности” (в. горе  
  категорију под бројем 3) је ограничена на  
  оне финансијске инструменте који су приликом  
  првог признавања испуњавају барем један  
  следећи критеријум: 

  - код којих се опцијом фер вредности  
   елиминисана неусклађеност која би иначе  
   произашла из мерења имовине или обавеза  
   или признавања добитка или губитака по  
   имовини и обавезама по различитим  
   основама

  - који су саставни део или групе финансијске  
   имовине, или финансијских обавеза или и  
   једне и друге којима се управља и чије  
   резултате руководство оцењује на основу  
   фер вредности у складу с документованим  
   правилима за управљање ризицима или  
   документованом стратегијом улагања

  - они који садрже једну или више уграђених  
   деривата, изузев у случају да уграђени  
   дериват не модификује значајно повезане  
   новчане токове или је на основу оскудне  
   анализе или без анализе очигледно да је  
   одвајање забрањено.

 • Одређену финансијску имовину је могуће  
  рекласификовати из портфеља који се води  
  по фер вредности кроз добит, односно губитак  
  или портфеља расположивог за продају ако су  
  испуњени одређени критеријуми (в. Ниже  
  наведене измене и допуне из октобра 2008.  
  године). 

 • Након почетног признавања: 

  - сва финансијска имовина из категорије  
   1. и 2. исказују се по амортизованој вредности  
   и тестирају се на обезвређење;
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  - сва финансијска имовина из 3. категорије  
   исказује се по фер вредности, уз признавање  
   промена фер вредности кроз добитак или  
   губитак, те 

  - сва финансијска имовина из 4. категорије  
   (имовина расположива за продају) исказује  
   се у извештају о финансијском положају по  
   фер вреедности, док се промене фер  
   вредности признају у извештају о  
   свеобухватним приходима након тестирања  
   на умањење вредности. Ако фер вредност 
   средства које је расположиво за продају  
   није могуће поуздано измерити, средство се  
   исказује по трошку и подвргава провери  
   умањења. 

 • Након признавања већина финансијских  
  обавеза се исказује по амортизованом трошку.  
  Следеће врсте финансијских обавеза се вреднују  
  по фер вредности уз признавање промена фер  
  вредности кроз добитак или губитак, а то су: 

  - деривативне обавезе, осим оних које су  
   одређене као заштитни инструменту заштити  
   новчаних токова

  - обавеза намењене трговању (нпр,  
   непокривена продаја ) и 

  - све обавезе које су од стране правног лица  
   сврстане приликом њиховог издавања  
   за мерење по фер вредности кроз биланс  
   успеха (“опција фер вредности”). 

 • Фер вредност је износ за који неко средство  
  може да се размени, или обавеза измири,  
  у трансакцији између добро обавештених и  
  вољних страна, под тржишним условима.  
  Хијерархија показатеља фер вредности према  
  МРС 39: 

  - најбољи доказ фер вредности је цена која се  
   котира на активном тржишту 

  - у супротном, субјекат примењује методу  
   процене вредности која се у највећој  
   могућој мери ослања на тржишне податке  
   и обухвата тржишне трансакције  најновијег  
   датума, према текућој фер вредности неког  
   другог инструмента који је суштински исти  
   предметном, анализом дисконтованог  
   новчаног тока или методама за одређивање  
   цене опција.  

 МРС 39 дефинише услове под којима се одређује  
 када финансијско средство или финансијску  
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 обавезу треба искњижити из извештаја о  
 финансијском положају,тј. престати признавати.  
 Престанак признавања финансијског средства није  
 допуштен до мере у којој је преноситељ задржао  
 (1) већим делом све ризике и награде повезане  
 с пренсеним средством или његовим делом или  
 (2) контролу над средством или његовим делом по  
 којем нити је задржао нити пренео већим делом  
 све ризике и награде.

 • Рачуноводство заштите (тј. признавање  
  учинка пребијања добитака или губитака по  
  основу промена у фер вредностима инструмента  
  заштите и ставке која се штити ) је допуштено  
  у одређеним околностима, под условом да је  
  однос заштите јасно дефинисан и документован,  
  мерљив и стварно ефикасан. МРС 39 наводи три  
  врсте заштите: 

  - заштиту фер вредности: ако правно лице   
   спроводи заштиту од промене фер вредности  
   признатог средства или обавезе или чврсте  
   уговорне обавезе, промене фер вредности  
   признатог средства и заштићене ставке и  
   заштићене ставке у заштити од унапред  
   одређеног ризика признају се у билансу  
   успеха кад су настале 

  - заштиту новчаног тока: ако правно лице  
   спроводи заштиту од промена будућих  
   новчаних токова који се односе на неко  
   признато средство или признату обавезу или  
   прогнозирану трансакцију великом  
   вероватноћом настанка, или у неким  
   случајевима чврсте преузете обавезе,  
   трансакцију, промена фер вредности  
   инструмента заштите признаје се директно  
   у склопу остале свеобухватне добити у мери  
   у којој је заштита учинковита и до тренутка  
   настанка заштићених будућих токова  као и  

  - заштиту нето улагања у инострано правно  
   лице: третира се као и заштита новчаног тока. 

 • Заштита од валутног ризика код чврсте уговорне  
  обавезе може се обрачунавати као заштита фер  
  вредности или заштита новчаног тока. 

 • Валутни ризик вероватне трансакције међу  
  правним лицима унутар групе допуштено је у  
  консолидованим финансијским извештајима  
  сматрати заштићеном ставком у склопу  
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  заштите новчаног тока, под условом да је  
  трансакција исказана у валути различитој  
  од функционалне валуте субјекта који закључује  
  трансакцију и да ће валутни ризик утицати на  
  консолидовану добит односно консолидовани  
  губитак. 

 • Ако заштита прогнозиране трансакције међу  
  субјектима унутар групе удовољава критеријима  
  рачуноводства заштите, сваки добитак,  
  односно сваки губитак који је у складу с  
  правилима заштите из МРС-а 39 признат у  
  склопу остале свеобухватне добити потребно је  
  рекласификовати у добитак, тј., губитак  
  истог односно, истих периода у којима је валутни  
  ризик заштићене трансакције утицао на добитак,  
  тј., губитак. 

 • изменама и допунама из октобра 2008. године  
  субјектима је допуштено да недеривативну  
  финансијску имовину у ограниченом броју  
  околности рекласификују из портфолиа  
  одређеног за исказивање по фер вредности кроз  
  добит, односно губитак и портфолиа  
  расположивог за продају. Њима су утврђени  
  критерији за рекласификовање те захтеви који се  
  односе на мерење на датум рекласификације и  
  касније. 

 • Изменом и допуном из марта 2009. године је  
  забрањено рекласифицирање из портфеља  
  одређеног за исказивање по фер вредности  
  кроз добит, односно губитак ако субјекат код  
  рекласификације није у могућности одвојено  
  вредновати уграђену изведеницу која није  
  уско повезана. У таквим околностима цели  
  (сложени) уговор остаје класификован у  
  портфолио одређен за исказивање по фер  
  вредности кроз добит, односно губитак. 

 • Заштита портфолиа од каматног ризика (заштита  
  износа а не заштита одређеног средства или  
  одређене обавезе) се може  подвести под  
  заштиту фер вредности ако су испуњени тачно  
  одређени критеријуми.

Тумачења IFRIC 9 Поновна процена уграђених  
 деривата

 Генерално, одлуку о томе да ли  неки уграђени  
 дериват треба обрачунавати одвојено од матичног  
 уговора, субјекат доноси кад постане страна  
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 матичног уговора, без каснијег преиспитивања  
 одлуке. 

 Слично томе, правно лице које први пут примјењује  
 МСФИ, своју процену треба да заснује на условима  
 који су постојали кад је постао страна хибридног  
 (комбинованог) уговора, а не у тренутку усвајања  
 МСФИ.

 Субјекaт би своју процену требао да преиспита  
 само у случају промене услова уговора  и ако су се  
 очекивани будући токови готовине по основу  
 уграђеног деривата, по основу матичног уговора  
 или по основу и једног и другог, значајно  
 променили у односу на претходно очекиване  
 токове готовине по уговору. 

 Измена из марта 2009. године појашњава да се,  
 приликом рекласификoвани (која је допуштена  
 изенама и допунама МРС 39 из октобраа 2008.  
 године), рекласифицирани инструмент мора  
 поновно подвргнути испитивању могућности  
 одвајања уграђеног деривата.  

 Изменама и допунама у склопу „Дораде МСФИ“ из  
 априла 2009. године је потврђено да су, осим  
 пословних спајања, изведенице у уговорима  
 стеченим формирањем заједничког потхвата или  
 спајањем субјеката под заједничком контролом  
 изван делокруга IFRIC 9.

 IFRIC 16 Заштита нето улагања у инострано  
 пословање 
 Презентацијска валута не ствара изложеност по  
 којој субјекaт може применити рачуноводство  
 заштите. Тако матица може као заштићени ризик  
 одредити само курсне разлике произашле из  
 разлике између њене властите функцијске валуте и  
 функцијске валуте њеног иностраног пословања. 

 Један или више субјеката унутар групе може,  
 односно могу држати заштитни инструмент или  
 више њих, изузев заштићеног субјекта тако  
 дуго док су испуњени критеријуми одређивања,  
 документовања и ефикасности заштите нето  
 улагања.

 Изменама и допунама у склопу „Дораде МСФИ“ из  
 априла 2009. године је потврђено да су, осим  
 пословних спајања, изведенице у уговорима  
 стеченим формирањем заједничког подухвата или  
 спајањем субјеката под заједничком контролом  
 изван делокруга IFRIC 9.
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 Код престанка признавања страног дела пословања  
 се на  одређивање износа који треба прекњижити  
 на добит или губитак из разлике настале  
 прерачунавањем страних валута по заштитном  
 инструменту се примењује се МРС 39, док се на  
 заштићену ставку примењује МРС 21.

 IFRIC 19 Гашење финансијских обавеза   
 капиталним  инструментима 

 Зајмопримаоц може са зајмодаваоцем закључити  
 уговор о издавању капиталних инструмената  
 зајмодаваоцу ради гашења финансијске обавеза  
 према зајмодаваоцу. 

 Издавање капиталних инструмената ради гашења  
 целе или дела финансијске обавезе сачињава  
 плаћену накнаду, тј. противуслугу. Субјекат је дужан  
 тако издате капиталне инструменте вредновати  
 по њиховој фер вредности на датум измирења  
 обавезе, осим ако фер вредност није могуће  
 поуздано одредити, у ком случају капиталне  
 инструменте вреднује на начин да одражавају фер  
 вредност намирене обавезе. 

 Свака разлика између књиговодствене вредности  
 измирене обавезе или њеног дела и фер вредности  
 издатих главничких инструмената се признаје у  
 добит и губитак. Кад је накнада делом распоређена  
 на део обавезе који је неподмирен, распоређени  
 део улази у процену којом се утврђује да ли је  
 обавеза намирена или је реч о модификацији тог  
 дела обавезе. Ако је преостала обавеза значајно  
 модификована, субјекат је модификацију дужан  
 обрачунати као гашење изворне обавезе и  
 признати нову обавезу како то прописује МРС 39. 

Упутство Упутство за примену овог стандарда 
за примену садржано је у штампаном годишњем
МРС 39 издању МСФИ које објављује ОМРС

Корисне iGAAP 2009: Финансијски инструменти:
Dеloitte-ове МРС 32, МРС 39 и МСФИ 7 Објашњења
публикације 
 Пето издање (мај 2009. године.). Упутства за  
 примену ових сложених стандарда, заједно са  
 илустрованим примерима и тумачењима. За  
 информације о публикацији посетите wеб странама 
 www.iasplus.com/dttpubs/pubs.htm
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МРС 40 Инвестиционе некретнине

Датум ступања Годишњи периоди који започињу на дан 
на снагу или након 1. јануара 2005. године. Измене и  
 допуне произашле из „Дораде МСФИ“  из маја  
 2008. године које се односе на некретнине у  
 изградњи или развоју и чија будућа намена је да се  
 користе као инвестиционе некретнине су на снази  
 од 1. јануара 2009. године.

Циљ Прописати рачуноводствени поступак за  
 инвестициона улагања у некретнине и податке које  
 је потребно објавити о њима.

Кратак преглед Инвестициона некретнина је земљиште или зграда  
 коју власник или корисник финансијског лизинга  
 држи како би остварио зараду од најамнина или  
 због повећања вредности капитала или из оба  
 разлога. 

 МРС 40 се не примењује на некретнине које  
 користи власник или некретнине које су  
 изграђене или пројектоване у сврху њиховог  
 будућег коришћења као инвестиционе некретнине  
 нити на некретнине које се држе ради продаје у  
 склопу редовног пословања. 

 Некретнине мешовите намене (које делом  
 користи власник, а делом се држе ради  
 изнајмљивања или повећања капитала) треба  
 раздвојити по намени и сваку компоненту  
 обрачунати одвојено 

 Правно лице бира између примене модела фер  
 вредности и модела набавне вредности:

 - модел фер вредности: инвестициона некретнина  
  се мери по фер вредности, уз признавање свих  
  промена фер вредности у билансу успеха; и

 - модел набавне вредности: инвестициона  
  некретнина се мери по амортизованој набавној  
  вредности умањеној за акумулиране  
  импаритетне губитке, при чему се захтева   
  обелодањивање фер вредности. 

 Изабрана метода вредновања се примењује на све  
 инвестиционе некретнине правног лица.  

 Ако правно лице користи модел фер вредности,  
 али је приликом стицања одређене некретнине  
 постојао јасан доказ да правно лице неће бити у  
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МРС 41 Пољопривреда 

Датум ступања Периоди која започињу на дан или након 
на снагу 1. јануара 2003. године.

 Измене и допуне произашле из „Дораде МСФИ“ из  
 маја 2008. године које се односе на: 

 • дисконтну стопу по  израчунатој фер вредности и 

 • додатну биолошку трансформацију, су на снази  
 од 1. јануара 2009. године. 

Циљ Да пропише рачуноводствени третман  
 за пољопривредну делатност – управљање  
 биолошком трансформацијом биолошких  
 средстава (живе биљке и животиње) у  
 пољопривредни производ.

Кратак преглед • Сва биолошка средства се на датум биланса  
  стања мере по фер вредности умањеној за  
  очекиване трошкове продајног места, осим ако  
  фер вредност није могуће поуздано измерити. 

 • Пољопривредни производ се мери по фер  
  вредности у тренутку жетве, умањеној за  
  очекиване трошкове продајног места. Стандард  
  полази од становишта да је фер вредност  
  пољопривредног производа у моменту жетве,  
  увек могуће „поуздано измерити“. 

 могућности да континуирано одређује њену фер  
 вредност, на такву некретнину се примењује модел  
 набавне вредности све до њеног отуђења. 

 Промена модела је допуштена ако ће та промена  
 довести до меродавнијег приказивања (Мало  
 је вероватно да ће прелазак са модела поштене  
 вредности на модел набавне вредности или цене  
 коштања имати за последицу меродавније  
 приказивање). 

 Интерес у некретнини, који корисник лизинга  
 има по основу оперативног лизинга, може се  
 квалификовати као инвестициона некретнина,  
 под условом да корисник оперативног лизинга  
 примењује модел фер вредности дефинисан у  
 оквиру МРС 40. У поменутом случају, лизинг  
 се рачуноводствено обухвата од стране корисника  
 лизинга као финансијски лизинг.

Тумачења Нема.
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 • Промена фер вредности биолошког средства у  
  неком периоду исказује се кроз нето добитак или  
  губитак. 

 • Изузетак у примени модела фер вредности код  
  биолошких средстава: ако у тренутку  
  признавања у финансијским извештајима  
  не постоји активно тржиште и у недостатку неке  
  друге поуздане алтернативне методе процене  
  фер вредности, треба применити модел набавне  
  вредности само на то биолошко средство.  
  То  биолошко средство се мери по набавној  
  вредности умањеној за акумулирану  
  амортизацију и импаритетне губитке. 

 • Цена која се котира на активном тржишту  
  генерално представља најадекватнију основу за  
  утврђивање фер вредности биолошког средства  
  или пољопривредног производа. Ако активно  
  тржиште не постоји, МРС 41 садржи смернице  
  за избор неке друге основе за мерење.

 •  Изменама и допунама из маја 2008. године  
  допуштено је додатну биолошку трансформацију  
  узети у обзир приликом израчунавања фер  
  вредности биолошке имовине користећи  
  дисконтоване новчане токове.

 • Мерење по фер вредности престаје у тренутку  
  жетве, те се након тога примењује МРС 2.

Тумачења Нема.

IFRIC 12 Споразуми о концесијама за услуге

Датум ступања За периоде који започињу на дан или
на снагу након 1. јануара 2008. године.

Циљ Обрадити рачуноводствено исказивање код  
 оператeра из приватног сектора који учествују у  
 пружању услуга и уступању инфраструктурне  
 имовине јавном сектору. Тумачење не обрађује  
 рачуноводствено обухватање таквих споразума у  

Примедба:  ово тумачење односи се на неколико стандарда и 
због своје сложености и свог значаја је приказано одвојено.
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 финанасјским извештајима даваоца концесија  
 (владе).

Кратак преглед • Код свих споразума који спадају у делокруг  
  овога IFRIC-а (а то су у суштини сви  
  споразуми у којима оператер нема контролу  
  над инфраструктурном имовином),  
  инфраструктурна имовина се не признаје у  
  склопу некретнина, постројења и опреме  
  оператера. Оператер, у зависности од услова  
  споразума, признаје: 

  o финансијско средство – кад има безусловно  
   право на добијање одређеног износа у новцу  
   или неког другог финансијског средства током  
   раздобља валидности споразума  или 

  o нематеријално средство – кад будући новчани  
   токови оператера нису одређени, нпр. кад ће  
   варирати зависно од коришћења  
   инфраструктурне имовине, или 

  o и финансијско средство и нематеријално  
   средство кад оператер свој повраћај остварује  
   делом финансијским средством и делом  
   нематеријалним улагањем.

Остала SIC бр. 29 Споразуми о концесијама за
тумачења услуге: објављивање

 Подаци који се обавезно објављују о споразумима  
 о концесијама за услуге. 

IFRIC 17 Расподела неновчане имовине власницима 

Датум ступања За годишња раздобља која започињу на дан или 
на снагу након 1.јула 2009. године. Ранија примена је  
 допуштена уз нека ограничења.
 
Циљ Указати на начин обрачунавања расподеле  
 неновчане имовине власницима. 

Кратак преглед • Обавеза за дивиденду се треба признати  
  кад је дивиденда правилно изгласана и када  

Примедба:  ово тумачење се односи на неколико стандарда те је 
због своје сложености и свог значаја  приказано одвојено.



116

  више није предмет дискрецијске одлуке субјекта. 

 • Субјекaт би обавезау за дивиденду требао  
  вредновати по фер вредности нето имовине  
  намењене расподели. Обавезу треба поновно  
  вредновати на сваки извештајни датум и  
  промене признати директно у главницу. 

 • Разлика између исплаћене дивиденде и  
  књиговодственог износа нето расподељене  
  имовине треба се признати у добит, односно  
  губитак.
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Текући пројекти OMРС-a 

Следи преглед пројеката који су закључно са 31. мартом 2010. године 
били на дневном реду ОМРС-a.

* Пројекaт усаглашавањаили пројекти у сарадњи  са FASB-ом.

Тема Пројекти Статус

Годишња дорада Мање измене и 
допуне МСФ: 

• 2008.-2010.

• 2009.-2010. 

Коначна верзија 
МСФИ очекује се у 
првом полугодишту 
2010. године.  

Нацрт за јавност 
се очекује у другој 
половини 2010. 
године. 

Трансакције под 
заједничком 
контролом 

Обрађује 
рачуноводство 
спајања између 
субјеката или 
пословних 
делатности под 
заједничком 
контролом у 
одвојеним и 
консолидованим 
извештајима 
стицатеља.

Увршћене у дневни 
ред у децембру 
2007. године.

План рада још није 
одређен.

Најновије информације о пројектима и темама истраживања које 
су на дневном реду ОМРС-a Одбора за тумачења МСФИ, заједно 
с прегледом одлука донесених на састанцима тих тела, можете 
наћи на нашим web странама www.iasplus.com.
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Тема Пројекти Статус

Концепцијски 
оквир*

Пројекат се одвија у 
осам фаза:

A. Циљеви и 
квалитативна 
обележја 

B. Елементи и 
признавање

C. Мерење

D. Извештајни 
субјект

E. Презентација и 
обелодањивање

F. Сврха и статус 
оквира

G. Примењивост 
на непрофитне 
организације 

H. Остала питања по 
потреби

Завршни одломци 
који се односи на 
фазу А очекују се у 
првом полугодишту 
2010. године. 
Документ за 
расправу који се 
односи на фазу Б 
планиран је за 2010. 
годину,  а нацрт за 
излагање за 2011.
годину. 
Документ за 
расправу који се 
односи на фазу Ц 
планиран је за прву 
половину 2010. 
године, а нацрт за 
излгање за 2011.
годину.  
Звршни одломци 
који се односе на 
фазу Д очекују се у 
другом полугодишту 
2010.године  
OMRS  још није 
утврдио термински 
план за друге фазе.
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Тема Пројекти Статус

Консолидација, 
укључујући субјекте 
посебне намене*

Циљ пројекта је дати 
строжија упутства о 
концепту “контроле” 
као основе за 
састављање 
консолидованих 
финансијских 
извештаја.

Нацрт за јавност 
издат у децембру 
2008. године
Коначна верзија 
МСФИја се очекује у 
другом полугодишту 
2010. године

Koнсолидација 
(oбјављивање)

Подаци за објаву 
о субјектима 
посебне намене 
и структурираним 
субјектима 

Koначнa верзија 
МСФИ се очекује у 
првом полугодишту 
2010. године. 

Престанак 
признавања

Ревизија аспеката 
смерница о 
престанку 
признавања из 
МРС 39 који су у 
супротности

Нацрт за јавност 
издат у марту 2009.
године

Укинути делови 
пословања и 
дуготрајна имовина 
намењена продаји* 

Циљ пројекта 
јесте дорадити  
дефиницију укинутог 
дела пословања и 
податке за објаву о 
укинутим деловима 
пословања из 
МСФИ 5. 

Нацрт за излагање 
издат у септембру 
2008. године ће 
бити изнесен на 
поновно разматрање 
у другом тромесечју 
2010. године. 
Коначна верзија 
МСФИ се очекује у 
2010. години. 

Добитак по  акцији * Измене и допуне 
МРС 33 које се 
односе на методу 
трезорских акција 
и неколико других 
питања.

Нацрт за јавност је 
издат у августу 2008. 
године. 
Расправа о пројекту 
се очекује у другом 
полугодишту 2010.
године
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Тема Пројекти Статус

Системи за трговање 
емисијама 

Обрађује 
рачуноводство 
система за права 
трговања емисијама, 
укључујући државне 
субвенције повезане 
с тим правима, али 
не и опширније саме 
државне субвенције. 

Нацрт за јавност се 
очекује у другом 
полугодишту 2010.
године. 

Водич за мерење 
фер вредности *

Дати упутства 
субјектима о 
начинима на које 
треба мерити фер 
вредност имовине 
и обaвеза кад 
то налажу други 
стандарди. 

Додатак документу  
за расправу на 
тему ФАС-a бр. 
157 “Мерење фер 
вредности” издат је 
у новембру 2006. 
године. 
Коначна верзија 
МСФИ се очекује у 
другом полугодишту  
2010. године. 
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Тема Пројекти Статус

Финасијски 
инструменти: 
свеобухватан пројект 
* (MСФИ 9)

Ревизија МРС 
39 с тежиштем 
на доради, 
поједностављењу 
и на крају замени 
стандарда
MСФИ 9 

Први део МСФИ 
9 који обрађује 
класифиkoваље и 
мерење финансијске 
имовине је објављен 
у новембру 2009.
године
Нацрт за јавност о 
умањењу објављен 
је у новембру 2009.
године. 
Нацрт за јавност 
о класификацији 
и мерењу 
финансијских 
обавеза очекује се у 
првом полугодишту 
2010.године
Нацрт за јавност 
о рачуноводству 
заштите се очекује у 
првом полугодишту 
2010.године
Нацрт за јавност 
о престанку 
признавања се 
очекује у првом 
полугодишту 2010.
године
Коначна верзија 
свеобухватног 
МСФИ се очекује у 
другом полугодишту 
2010. или почетком 
2011.године

Финасијски 
инструменти 
са обележјем 
главнице*

Пројекат се бави 
раздвајањем 
обавеза од главнице

Нацрт за излагање 
се очекује у првој 
половини 2010.
године
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Тема Пројекти Статус

Презентација 
финансијских 
извештаја 
(извештавање о 
пословању)*

У три фазе: 

A. који финансијски 
извештаји и 
које упоредне 
информације 

B. презентовање 
у  финансијским 
извештајима 

C. Замена  МРС 1
и МРС 7

Коначан МСФИ је 
издат у септембру 
2007. године.

Нацрт  за јавност 
се очекује у првом 
полугодишту 2010.
године 

Нацрт  за јавност 
се очекује у првом 
полугодишту 2010.
године

Државне
субвенције 

Циљ овога пројекта 
је дорадити МРС 20. 

Послови су 
одложени до 
окончања пројекта 
који се односи 
на признавање 
прихода и планова 
трговања емисијама.   
Ревидирани 
термински  план још 
није објављен. 

Порез на добитак* Има за циљ 
смањити разлике 
између МРС 12 
“Порези на добитак” 
и стандарда важећег 
у САД-у, SFAS 109 
“Рачуноводство 
пореза на добитак”.

Нацрт за јавност је 
издат у марту 2009. 
године. Послови 
су одложени а 
ограничене измене 
и допуне ће се 
разматрати у другом 
полугодишту 2010.
године
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Тема Пројекти Статус

Уговори о осигурању 
*– 2. фаза

Замена МРС 
31 “Удели у 
заједничким 
подухватима” 
стандардом који 
смањује број опција 
и чије тежиште 
је на правима 
и обавезама 
из заједничких 
послова. 

Нацрт за јавност је 
издат у септембру 
2007. године. 
Коначан МСФИ 
се очекује у првој 
половини 2010.
године  

Заједнички послови* Замена МРС 
31 “Удели у 
заједничким 
подухватима” 
стандардом који 
смањује број опција 
и чије тежиште је на 
правима и обвезама 
из заједничких 
послова. 

Нацрт за јавност је 
издат у септембру 
2007. године. 
Коначан МСФИ 
се очекује у првој 
половини 2010.
године  

Закупи* Циљ пројекта 
је дорадити 
рачуноводство 
закупа разрадом 
приступа који би 
био усуглашенији 
с дефиницијом 
имовине и обавеза 
из концепцијског 
оквира.

Документ за 
расправу је издат у 
марту 2009.године
Нацрт за јавност 
се очекује у првом 
полугодишту 2010.
године 

Обавезе (измене 
МРС 37) 

Циљ пројекта је 
дорадити захтеве 
који се односе на 
препознавање, 
признавање и 
мерење обавеза. 

Нацрт за јавност је 
издат у јуну 2005. 
године. 
Још један нацрт за 
јавност који обрађује 
нека питања мерења, 
објављен је у јануару 
2010.године
Коначан МСФИ се 
очекује у другом 
полугодишту  2010. 
године.
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Тема Пројекти Статус

Осврт управе Увршћен у дневни 
ред у децембру 
2007. године.
Циљ пројекта је 
израдити предлог 
за извештај који 
би се објављивао 
уз финансијске 
извештаје, али не би 
био њихов саставни  
део. 
Предлог би био 
текст састављен у 
складу с добром 
праксом.

ОМРС је у октобру 
2005. године 
издао документ за 
расправу поднесен 
на коментаре. 
Нацрт за јавност је 
издат у јуну 2009.
године 
Комплетна упутства 
очекују се у другој 
половини 2010.
године

Примања након 
запослења 
(укључујући пензије) 

Пројект укључује: 
низ циљаних дорада 
МРС 19 која требају 
бити окончана у 
четверогодишњем 
периоду и
свеобухватан 
преглед постојећег 
рачуноводственог 
модела за пензије 
заједно сa FASB-ом.

Документ за 
расправу је издат у 
марту 2008. године. 
Нацрт за јавност 
се очекује у првом 
полугодишту 2010. 
године. 

Aктивности са 
регулисаним
ценама 

Основни циљ 
је обрадити да 
ли субјекат с 
регулисаним ценама 
може или треба 
да призна обавезу  
(или средство) са 
наслова цене која 
регулише одређено 
тело или влада. 

Нацрт за јавност је 
издат у јулу 2009. 
године. 
Коначна верзија 
МСФИ се очекује у 
другом полугодишту 
2011.године
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Тема Пројекти Статус

Признавање 
прихода*

Циљ пројекта 
је одредити 
општа начела 
за одређивање 
времена у којем 
приходе треба 
признати у 
финансијским 
извештајима.

Документ за 
расправу је издат 
у децембру  2008. 
године. 
Нацрт за јавност 
се очекује у првој 
половини 2010.
године. 

Oтпремнине 
(измене и допуне 
МРС 19) 

Циљ пројекта 
је појаснити 
разлику између 
рачуноводственог 
поступка који се 
примењује на 
отпремнине за 
добровољан раскид 
радног односа и 
онога за отпремнине 
када уговор о раду 
отказује субјекaт. 

Коначне измене 
и допуне МРС 19 
се очекују у првом 
полугодишту 2010. 
године. 
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Актуeлне теме 
истраживања ОМРС-а
** Пројекат приближавања у сарадњи сa FASB-ом.

Тема Статус

Нематеријална 
имовина*

Разрадити конзистентан приступ мерењу 
нематеријалних улагања, укључујући набављену 
и интерно створену нематеријална улагања која 
нису повезана с пословним спајањем. 

Истраживачки рад је у припреми. 

У децембру 2007. године је донешена одлука да 
пројекaт не буде увршћен у дневни ред, већ да 
се настави као истраживачки пројекат.

Аустралијски одбор за рачуноводствене 
стандарде је објавио документ за расправу под 
насловом „Прво књижење интерно створене 
нематеријалне имовине“.

Рударство и 
вађење 

• Усредити се на факторе који утичу на  
 процену резерви и ресурса те главне норме  
 за извештавање о резервама и системи  
 класификовања који се користе у рударству и  
 вађењу. 
• Група националних тела за постављање  
 стандарда је у августу 2009. године израдила  
 радни нацрт документа за расправу . Позиви  
 за изношење ставова биће објављени у првом  
 полугодишту 2010. године

Пројекат Фондације МСФИ 

Тема Статус

Taксономија MСФИ према 
датом стандарду XBRL 

• Погледајте на адреси 
 http://www.iasb.org/XBRL/XBRL.htm
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Тумачења
Тумачења МРС и МСФИ саставља Одбор за тумачење 
Међународног  Финансијског Извештавања (раније познат под 
именом International Financial Reporting Interpretations Committee 
- IFRIC), који је 2002. године заменио Стални одбор за тумачења 
(изворно: Standing Interpretations Committee - SIC). Тумачења су 
саставни део службене литературе ОМРС-a, па се за финансијске 
извештаје не може рећи да су у складу с Међународним 
стандардима финансијског извештавања ако нису у складу са 
захтевима сваког релевантног стандарда и тумачења. 

Тумачења 

Тумачења наведена у наставку је објавио Одбор за тумачење 
МСФИ у периоду од 2004. до 31. марта 2010. године:

• IFRIC 1 Промене постојећих обaвеза за разградњу, обнову и  
  слично;  

• IFRIC 2 Удео чланова у задружним субјектима и слични  
  инструменти; 

• IFRIC 3 – повучен; 

• IFRIC 4 Одређивање да ли неки споразум садржи закуп;

• IFRIC 5 Права на удео у фондовима за разградњу, обнову и  
  еколошку санацију; 

• IFRIC 6 Обaвезе по основу учествовања на специфичним  
  тржиштима – отпад електричне и електронске опреме; 

• IFRIC 7 Преправљање према МРС 29 Финансијско 
  извештавање у условима хиперинфлације; 

• IFRIC 8 – повучен;

• IFRIC 9 Поновна процена уграђених деривата; 

• IFRIC 10 Периодично финансијско извештавање и умањење  
  вредности;

• IFRIC 11 – повучен;

• IFRIC 12 Споразуми о концесијама за услуге;  

• IFRIC 13 Програми очувања лојалности купаца;

• IFRIC 14 МРС 19 – Лимит на средства из планова дефинисаних  
  примања, минимална потребна средства  
  финансирања и њихова интеракција;

• IFRIC 15 Споразум о изградњи некретнина;

• IFRIC 16 Заштита нето улагања у инострано пословање;

• IFRIC 17 Расподела неновчане имовине власницима;

• IFRIC 18 Пренос имовине са купца; 

• IFRIC 19 Гашење финансијских обвеза капиталним  
  инструментима.
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Тумачења  SIC-a

Следећа тумачења која је Стални одбор за тумачења (изворно: SIC) 
објавио у периоду 1997.-2001. године, остају на снази. Сва друга 
тумачења SIC замењена су приликом усвајања дорађених верзија МРС 
или нових МСФИ које је издао ОМРС:

• SIC бр. 7 Увођење еура  

• SIC бр. 10 Државна помоћ без одређене повезаности с  
  пословним активностима 

• SIC бр. 12 Консолидација – правна лица посебне намене  

• SIC бр. 13 Заједнички контролисана правна лица - неновчани  
  улози учесника у заједничном подухвату

• SIC бр. 15 Оператини лизинг – подстицаји 

• SIC бр. 21 Порез на добитак – Корекција ревалоризоване  
  имовине која се не амортизује 

• SIC бр. 25 Порез на добитак – промене у пореском статусу  
  пословног субјекта или његових акционара, односно  
  власника 

• SIC бр. 27 Процена суштине трансакција које обухватају правни  
  облик најма 

• SIC бр. 29 Објављивање уговора о пружању услуга на основу  
  концесије 

• SIC бр. 31 Приходи - Трансакције неновчане размене која  
  обухвата услуге оглашавања 

• SIC бр. 32 Нематеријална улагаља – трошкови wеb страница

Теме које нису увршћене у дневни ред IFRIC 

На нашим web странама www.iasplus.com је попис више од 140 тема 
које је IFRIC, сада Одбор за тумачење МСФИ разматрао као тачке које 
би уврстио на свој дневни ред, али није донео такву одлуку. Одбор за 
сваку појединачну тему наводи  разлоге из којих тема није увршћена 
у његов дневни ред. Разлози сами по себи садрже смернице које могу 
бити корисне у примени МСФИ. Попис се налази на адреси www.
iasplus.com/ifric/notadded.htm

Службени поступак Одбор за тумачење МСФИ   

У фебруару 2007. године, чланови Фондације IASC, сада Фондације 
за МСФИ објавили су Службени поступак Одбора за тумачење 
међународног финансијског извештавања (изворно: IFRIC). Примерак 
можете учитати са web страница ОМРС а на адреси www.iasb.org.

Одбор за тумачење МСФИ усваја  предлоге и коначне верзије 
тумачења ако је од укупно четрнаест чланова IFRIC највише четворо 
гласало против. Након тога, коначну верзију усваја ОМРС  са најмање 
девет гласова.
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Актуeлне теме 
истраживања Одбора за 
тумачење МСФИ 
(бившег IFRIC)
Следи преглед пројеката на дневном реду Одбора за тумачење МСФИ 
закључно са 31. мартом 2010. године.

Стандард Тема Статус

МСФИ 6 Рачу нов од ств о трошк ов а                                                                                                                                         
откривке у процесу
производње

У току.

МСФИ 2 Плаћања акцијама, услови стицања 
права и услови који нису услови 
стицања права

У току.
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Deloitte-ов е- learning 
модул за едукацију на тему 
МСФИ

Deloitte са задовољством даје бесплатно 
на располагање своје материјале за 
електронско образовање у подручју МСФИ, 
у интересу јавности. Постоје модули 
за готово све МРС/МСФИ и стално се 
обнављају. 
Сваки модул садржи компресовану 
датотеку величине 4 до 6 МБ која се 
преузима и из које се издвајају појединачни 
документи, заједно са структуром 
директоријума, на директоријум у вашем 
рачунару. 
Пре преузимања појавиће се напомена  
која вас упућује да прочитате и прихватите 
правну напомену. Они који су се 
регистровали на нашим wеb странама могу 
бесплатно користити и дистрибуирати 
модуле за електронско образовање, 
без измена изворног облика и у складу 
с условима коришћења Deloitte -овог 
ауторског права на материјале.  
За преузимање материјала, посетите
www.iasplus.com и кликните на лампицу 
на почетној страни. 
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Неки други Deloitte-ови 
ресурси на тему
МСФИ 
Предлог финансијских извештаја састављених по МСФИ, контролни 
лист за проверу приказа и објављивања података у складну са МСФИ 
те контролни листови за проверу усклађености с МСФИ су доступни на 
енглеском језику и бројним другим језицима на адреси www.iasplus.
com/fs/fs.htm

„Џепни водич кроз МСФИ“ на разним језицима можете преузети на 
адреси www.iasplus.com/dttpubs/pubs.htm#pocket

Више од стотину Deloitte-ових извора на тему МСФИ на шпанском 
језику можете пронаћи на адреси www.iasplus.com/espanol/
espanol/htm

Deloitte-ови ресурси на тему прве примене МСФИ се налазе на адреси 
www.iasplus.com/new/firsttime.htm

Deloitte-овe публикације и iGAAP („Guide to IFRS Reporting“и „iGAAP 
Financial Instruments: IAS 32, IAS 39 and МСФИ 7 Explained“) су 
доступне на wеб-страницама Lexis-Nexis http://www1.lexisnexis.
co.uk/deloitte/

Ради бржег и лакшег укључивања МСФИ у наставне програме уз 
снабдевање материјалима и анализама случајева, упутствима, као 
и кроз финансијску потпору основан је Deloitte-ов Конзорцијум  за 
МСФИ:

http://www.deloitte.com/view/en_US/us/article/
e87dfd0057101210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm
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Web адресар 
Deloitte Touche Tohmatsu

www.deloitte.com

www.iasplus.com

IASB

www.iasb.org

Тела неких земаља за одређивање националних 
стандарда

Australian Accounting 

Standards Board

Аустралија www.aasb.com.au

Canadian Accounting

Standards Board

Канада www.acsbcanada.org

China Accounting

Standards Committee

Кина www.casc.gov.cn

Authorit des Normes 

Comptables (France)

Француска www.gouvernement.fr/

gouvernement/autorite-

des-normes-comptables

German Accounting

Standards Board

Немачка www.drsc.de

Accounting Standards

Board of Japan

Јапан www.asb.or.jp

Korea Accounting

Standards Board

Кореја http://eng.kasb.or.kr

New Zealand Financial 
Reporting Standards Board 
and New Zealand Accounting 
Standards Review Board

Нови Зеланд www.nzica.com
www.asrb.co.nz

Accounting Standards
Board (United Kingdom)

Уједињено 

Краљевство

www.asb.org.uk

Financial Accounting
Standards Board (USA)

САД www.fasb.org 
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International Auditing and Assurance Standards Board

www.ifac.org/iaasb

International Federation of Accountants

www.ifac.org

International Organization of Securities Commissions

www.iosco.org

На нашим интернет странма IAS Plus постоји страна с везама према 
готово две стотине интернет страна на тему рачуноводства
www.iasplus.com/links/links.htm
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Претплатите се на наш 
билтен IAS Plus Update
Deloitte издаје “IAS Plus Update“,  билтен у коме доноси исцрпан 
преглед важних службених докумената и предлога и других важних 
новости. 

Ако сте заинтересовани за примање електронских обавештења о 
нашим билтенима, заједно с линковима на адресе на којима их 
можете потражити и с којих их можете преузети, пријавите се на 
страну за претплате у склопу интернет страна IAS Plus на  
www.iasplus.com/subscribe.htm.

Електронско издање билтена “ IAS Plus Update““ можете преузти и 
на адреси

www.iasplus.com/iasplus/iasplus.htm

Нудимо Вам и могућност информисања путем нашег RSS сервиса, 
на који се можете пријавити на почетној страни “IAS Plus”. 
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О Deloitte-у
Deloitte  пружа услуге ревизије, пореског, пословног и финансијског 
саветовања јавних и приватних предузећа из различитих делатности. 
Захваљујући глобалној мрежи друштaва чланица у више од 140 
земаља, Deloitte  располаже капацитетима светског нивоа и завидном 
локалном експертизом којом доприноси успешности својих клијената 
у различитим пословним окружењима. Приближно 170.000  Deloitte-
ових стручњака ради на препознатљивости Deloitte-а као најбоље 
глобалнe компаније за професионалне услуге. 

Deloitte-ове стручњаке уједињује култура међусобне сарадње, која 
афирмише интегритет, изузетну вредност за клијенте и тржиште, 
уважавање колега и снагу културне разноврсности. Они делују у 
окружењу које подстиче континуирано учење и нуди нове пословне 
изазове и прилике за развијање каријере. Deloitte-ови стручњаци 
су посвећени јачању друштвене одговорности, стицању поверења 
јавности  и позитивном утицају на заједнице у којима делују.

Deloitte се односи на Deloitte Touche Tohmatsu Limited, правно 
лице основано у складу са правом Уједињеног Краљевства Велике 
Британије и Северне Ирске (изворно “UK private company limited by 
guarantee”), и мрежу његових чланова, од којих је сваки засебан и 
самосталан правни субјект.  Молимо Вас да посетите www.deloitte.
com/rs/o-nama за детаљнији опис правне структуре Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited и њених друштaва чланица.
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О публикацији
Публикација садржи само опше информације и није намењена 
коришћењу као свеобухватан извор информација или 
професионалних савета, односно услуга везано за специфична 
рачуноводствена, пословна, финансијска, инвестициона, 
правна, пореска или друга питања. Публикација није замена 
за професионалан савет или професионалне услуге, па је наша 
препорука да је не користите као основу за радње или одлуке које 
могу утицати на појединца или пословни субјекат који их доноси. 
Пре доношења било какве одлуке или предузимања било каквих 
радњи које могу утицати на вас или вашу компанију, консултујте 
квалификоване професионалне саветнике. Иако смо настојали 
у публикацију укључити тачне информације, то није  могуће 
гарантовати, па ни Deloitte Touche Tohmatsu Limited ни било који 
његово повезано правно лице  не сноси одговорност према особи или 
субјекту који се ослања на информације из ове публикације, за што 
ризик сноси искључиво корисник информација.






