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MENTORSKI PROGRAM ZA RAČUNOVODJE IZOBRAŽEVANJE PO MERI 

MSRP IN DILEME OB PREHODU (OSNOVE) SRS 2016 – IZBRANE TEME 

NAŠI JESENSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI  
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 Likvidacijska vrednost 

 Tržna vrednost 

 Sedanja vrednost bodočih donosov 

 

Poštena vrednost v računovodskih izkazih 



Vsebina 
1. Definicija poštene vrednosti za 

računovodske namene 

2. Standardi, ki zahtevajo ali dopuščajo 

merjenje po pošteni vrednosti 

3. Posebnosti vrednotenja pri poslovnih 

kombinacijah 

 

Poštena vrednost v računovodskih izkazih 



1. DEFINICIJA POŠTENE 
VREDNOSTI 
Definicija iz računovodskih standardov 

Definicija in ZDDPO-2 
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definicija iz ZDDPO-2 in SRS (2006)  

 Poštena vrednost je znesek, za katerega je mogoče prodati ali na drug način zamenjati sredstvo 

ali s katerim je mogoče poravnati obveznost ali za katerega je mogoče zamenjati podeljen 

kapitalski inštrument med dobro obveščenima in voljnima strankama v poslu, v katerem sta 

stranki medsebojno neodvisni in enakopravni.  

Poštena vrednost v računovodskih izkazih 
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definicija poštene vrednosti v MSRP 

 Poštena vrednost opredeljena kot cena, ki bi se prejela za prodajo sredstva ali plačala za prenos 

obveznosti v redni transakciji med udeleženci na trgu na datum merjenja. [MSRP 13.9] 

Poštena vrednost v računovodskih izkazih 
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poštena vrednost v SRS (2016) 

 Poštena vrednost je cena, ki bi se prejela za prodajo sredstva ali plačala v redni transakciji med 

udeleženci na trgu na datum merjenja. [SRS 16.1] 

 

Poštena vrednost v računovodskih izkazih 
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kdaj se uporablja MSRP 13 

 MSRP 13 se uporablja, kadar se v drugem MSRP zahtevajo ali dovolijo merjenja poštene 

vrednosti ali razkritja o merjenjih poštene vrednosti (in merjenja, kot je poštena vrednost, 

zmanjšana za stroške prodaje, ki temeljijo na pošteni vrednosti, ali razkritja o teh merjenjih), 

razen kot je določeno v 6. členu [MSRP 13.5] 

Poštena vrednost v računovodskih izkazih 
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MSRP 13 določa izjeme za katere ne velja 

Zahteve v zvezi z merjenjem in razkritjem iz tega MSRP se ne uporabljajo za:   

 

 plačilne transakcije na podlagi delnic, ki spadajo na področje MSRP 2 Plačilo na podlagi delnic;  

 

 transakcije najema, ki spadajo na področje MRS 17 Najemi in  

 

 merjenja, ki so delno podobna pošteni vrednosti, vendar ne gre za pošteno vrednost, kot sta 

čista iztržljiva vrednost v MRS 2 Zaloge ali vrednost pri uporabi v MRS 36 Oslabitev sredstev. 

[MSRP 13.6] 

Poštena vrednost v računovodskih izkazih 



2. POŠTENE VREDNOSTI PO 
GOSPODARSKIH 
KATEGORIJAH 
Neopredmetena sredstva 

Opredmetena osnovna sredstva 

Naložbene nepremičnine 

Finančne naložbe v kapital – posebnosti pri družbah v skupini 
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merjenje poštene vrednosti 

brošura 
brezplačni izvod je na tej strani 

http://www.pwc.com/us/en/cfodirect/assets/pdf/accountin

g-guides/pwc-fair-value-measurement-2015.pdf 

Poštena vrednost v računovodskih izkazih 
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mednarodni standardi ocenjevanja 

vrednosti 
prevod na tej strani 

http://www.si-revizija.si/standardi/standardi 

Poštena vrednost v računovodskih izkazih 

http://www.si-revizija.si/standardi/standardi
http://www.si-revizija.si/standardi/standardi
http://www.si-revizija.si/standardi/standardi
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učinki prevrednotenja v računovodskih izkazih 

Poštena vrednost v računovodskih izkazih 

KATEGORIJE BS IPI 

ZEMLJIŠČE (SRS 1.31., MRS 16) ✔   

ZGRADBA (SRS 1.31., MRS 16) ✔   

OPREMA (MRS 16) ✔ 

NEOPREDMETENA SREDSTVA (MRS 38) ✔ 

NALOŽBENE NEPREMIČNINE (SRS 6.11., MRS 40.30)    ✔ 

FINANČNA SREDSTVA ✔ ✔ 

ZA PRODAJO RAZPOLOŽLJIVA (SRS 3.17. MRS 39.45.) ✔   

NAMENJENA PRODAJI (SRS 3.17., MRS 39.45)   ✔ 
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uporaba za nefinančna sredstva 

 Ugotavlja se možnost pridobitve gospodarske koristi: 

  z uporabo sredstva v skladu z njegovo največjo in najboljšo uporabo ali 

 s prodajo sredstva 

 

 Biti mora: 

 fizično mogoča,  

 zakonsko dovoljena in  

 finančno izvedljiva 

Poštena vrednost v računovodskih izkazih 
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koraki pri določanju poštene vrednosti 

 

 

 Določitev sredstva ali obveznosti 

 Opredelitev trga 

 Izbira metode in vložkov 

 

 

Poštena vrednost v računovodskih izkazih 
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določitev sredstva ali obveznosti 

 

Sredstvo ali obveznost, ki je izmerjena po pošteni vrednosti, je lahko:   

   

 samostojno sredstvo ali obveznost (npr. finančni instrument ali nefinančno sredstvo); ali 

    

 skupina sredstev, skupina obveznosti ali skupina sredstev in obveznosti (npr. denar ustvarjajoča 

enota ali poslovni subjekt).  

 

 

 

 

 

Poštena vrednost v računovodskih izkazih 
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opredelitev trga 

Pri merjenju poštene vrednosti se predpostavlja, da se transakcija za prodajo sredstva ali prenos 

obveznosti izvede:    

  

 na glavnem trgu za sredstvo ali obveznost ali   

  

 na najugodnejšem trgu za sredstvo ali obveznost, kadar ni glavnega trga.  

 

 

 

 

Poštena vrednost v računovodskih izkazih 
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Izbira tehnike ocenjevanja in vložkov 

Podjetje mora uporabljati tehnike ocenjevanja vrednosti, ki so ustrezne v zadevnih okoliščinah in 

za katere je na voljo dovolj podatkov za merjenje poštene vrednosti, pri čemer čim bolj spodbudi 

uporabo ustreznih opazovanih vložkov in čim bolj omeji uporabo neopazovanih vložkov.  

 

 

 

 

Poštena vrednost v računovodskih izkazih 
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tehnike ocenjevanja 

Splošno uporabljene tehnike: 

 tržni način (način tržnih primerjav), 

 nabavnovrednostni način (stroškovni način) in  

 na donosu zasnovan način. 

Poštena vrednost v računovodskih izkazih 
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hierarhija poštene vrednosti 

 Obstajajo tri ravni vložkov v tehnike ocenjevanja vrednosti: 

 kotirane cene (neprilagojene) na delujočih trgih za enaka sredstva  

(raven 1), 

 cene, ki niso kotirane cene in jih je mogoče neposredno ali posredno opazovati za sredstvo (raven 2), 

 neopazovani vložki (raven 3) 

Poštena vrednost v računovodskih izkazih 



3. POŠTENE VREDNOSTI V 
POSLOVNIH KOMBINACIJAH 
6. Točka Okvira SRS 

MSRP 3 
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cilj MSRP 3 

Cilj tega MSRP je izboljšati ustreznost, zanesljivost in primerljivost informacij, ki jih poročajoče 

podjetje zagotavlja v svojih računovodskih izkazih o poslovni združitvi in njenih vplivih. Za dosego 

tega ta MSRP postavlja načela in zahteve kako prevzemnik:  

   

 v svojih računovodskih izkazih pripozna in meri opredeljiva pridobljena sredstva, prevzete 

obveznosti ali neobvladujoči delež v prevzetem podjetju,  

 pripozna in meri dobro ime, pridobljeno v poslovni združitvi, ali dobiček pri izpogajanem nakupu, 

ter 

 določa, katere informacije razkriti, da bodo uporabniki računovodskih izkazov lahko ocenili 

naravo in finančne učinke poslovne združitve.  

Poštena vrednost v računovodskih izkazih 
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6. točka Okvir SRS o določitvi in meritvi v okviru kombinacij 

 Na datum prevzema prevzemnik razvrsti ali določi opredeljiva pridobljena sredstva in prevzete 
obveznosti v skladu z zahtevami posameznih SRS-jev.  
 

 Prevzemnik meri pridobljena opredeljiva sredstva in prevzete obveznosti po pošteni vrednosti na 
datum prevzema, razen zaslužkov zaposlenih.  
 

 Pridobljena nekratkoročna sredstva za prodajo se pripoznajo po pošteni vrednosti, zmanjšani za 
stroške prodaje. 

 Pripoznajo pa se tudi pogojne obveznosti, prevzete v poslovni kombinaciji, tudi če ni verjetno, da bo 
pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi in odškodninska 
sredstva.  
 

 Za vsako poslovno kombinacijo prevzemnik meri neobvladujoči delež v prevzetem podjemu bodisi po 
pošteni vrednosti bodisi po sorazmernem delu poštene vrednosti opredeljivih čistih sredstev 
prevzetega podjema.  

Poštena vrednost v računovodskih izkazih 



25 

VAŠA VPRAŠANJA 

? 
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Kako prihraniti čas? 
Tako, da ne pretipkavate več računov!  

 

  Preverite:  

 

1. slikajte ali poskenirajte račun (lahko iz trgovine, s pijače,...)  

2. pošljite ga na e-mail racun@accbox.net  

3. počakajte na rezultat  

  

Če to naredite danes, ste upravičeni do  

1 meseca brezplačne uporabe AccountingBox-a!  

mailto:racun@accbox.net
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Silva Koritnik Rakela 

silva@ihc.si 

Vsa vaša vprašanja in razmišljanja pričakujem na forumu 

 www.ihc.si 

http://www.ihc.si

