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ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ НА СРЕДСТВА



ДЕЛОКРУГ НА МСС 36

Основен концепт

Средството не смее да биде вреднувано со износ поголем од оној 
по кој може да се продаде или од неговата употребна вредност.



ПРОЦЕНУВАЊЕ НА ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕТО

На крајот на секој пресметковен период раководството треба да
изврши расудување за тоа дали постојат некои индикации на

обезвреднување

ДА- Треба да се процени надоместливиот износ на
средството (кога постојат индикации за обезвреднување)

НЕ- Не се бара формална проценка на надоместливиот
износ (кога не постојат индикации за обезвреднување)



ИНДИКАЦИИ НА ОБЕЗВРЕДНЕТО СРЕДСТВО

Надворешни 
фактори

Пазарната
каматна стапка
или стапка на
повратот на

инвестиции се
зголемува

Значајно
намалување на

пазарната
вредност на
средствата

Пазарна 
капитализа-

ција

Сметковод-
ствениот износ 

на нето 
средствата 

Значајните
надворешни
промени со

неповолен ефект
за претпријатието

?

>



ИНДИКАЦИИ НА ОБЕЗВРЕДНЕТО СРЕДСТВО

Значајни промени со 
неповолно влијание 
кон друштвото

За продажба

Доказ за застареност 
или физичко 
оштетување

Доказ за економски 
перформанси на 
средствата кои се полоши 
од планираните

Внатрешни 
извори



ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ НА СРЕДСТВО

НАДОМЕСТЛИВ ИЗНОС

СМЕТКОВОДСТВЕН 
ИЗНОС

ПОВИСОК

Средството е обезвреднето кога сметководствениот

износ на средствата го надминува неговиот

надоместлив износ.



НАДОМЕСТЛИВ ИЗНОС

ПОВИСОКОТО ОД

објективна вредност употребна вредности

Износ добиен од продажба на сред. во

договорна трансакција помеѓу запознаети

заинтересирани странки, намален за

трошоците за оттуѓување

Сегашната вред. на проценетите идни 

парични текови кои се очекува да се 

остварат од континуирана употреба на 

средството и од оттуѓувањето на крајот 

на неговиот корисен век



МЕРЕЊЕ НА НАДОМЕСТЛИВИОТ ИЗНОС

Надоместливиот износ се утврдува за

секое средство поединечно

Ако средството создава парични

приливи зависни од оние на другите

средства или група на средства, 

тогаш надоместливиот износ се

утврдува за единицата што создава

готовина



ОДРЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

Објективната вредност е цената
во договорот намалена за
трошоците за оттуѓувањe

Да

Не Објективната вредност е 
пазарната цена на средството
намалена за трошоците за
оттуѓување

Објективната вредност се
формира врз основа на
најдобрите достапни
информацииНе

Дали постои
неотповиклив
договор за
продажба?

Дали
средството котира
на активен пазар?



Проценувањето на употребната

вредност ги вклучува следниве

чекори:

Проценување на идните парични 
приливи и одливи од континуирано 
користење на средството и неговото 
оттѓување

Примена на соодветна 

дисконтна стапка на овие 

идни парични приливи



ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАГУБА

Загубата од обезвреднување треба да 
биде признаена кога надоместливиот 
износ е помал од сметководствениот 
износ:

Ако средството се води по 
ревалоризиран износ - се смета 
како ревалоризационо 
намалување (над ревалориз. 
вишок е расход во БУ)

Како расход во 
БУ 

<

Надоместлив износ Сметководствен 
износ



Друштвото А само што ја комплетирала изградбата
на постројка наменет за производство на производ X. 

При крајот на изградбата, пуштена е замена за
производот по пониска цена што предизвика опаѓање
на пазарниот потенцијал на производот X.   

Пример 1: Обезвреднување на поединечно 

средство

* трошокот на постројката е 1 мил. МКД

* објективна вредност на постројката, ако А одлучи да ја

продаде во обврзувачки договор, е 750.000 МКД

* проценетата употребна вредност (дисконтирани парични

приливи) е 600.000 МКД



Пример 1: Обезвреднување на поединечно 

средство

Чекор 1: Да се утврди дали постојат показатели за

обезвреднување

Постројката е обезвреднета поради новиот производ кој

што е пуштен на пазарот и кој има понизок трошок од 

производот X.

Чекор 2: Да се одреди надоместливиот износ

Надоместливиот износ претставува објективната вредност 

која изнесува 750,000 МКД бидејќи таа е повисока од 

употребната вредност која изнесува 600,000 МКД.



Пример 1: Обезвреднување на поединечно 

средство

Чекор 3: Да се одреди загубата на

обезвреднување

Загубата е 250,000 МКД (1мил. - 750,000) и 

треба да биде признаена во билансот на успех.

Чекор 4: Да се одреди прилагодувањето на

амортизацијата

Ако постројката се амортизира со останатиот век

на користење од 10 години, тогаш трошокот за

амортизација треба да биде 75,000 МКД (750,000 / 

10).



Единица која создава готовина

Најмала идентификувана група на

средства која создава парични

приливи од континуирано

користење независно од парични

приливи од другите средства или

група на средства

- Дефиниција



Единица која создава готовина

Идентификација на единицата која создава готовина на која

што припаѓа средството

Ако постојат некои показатели дека 

средството може да биде 

обезвреднето, надоместливиот износ 

треба да биде проценет за секое 

поединечно средство

Треба да се утврди
надоместливиот износ на единицата 
која создава готовина на која и 
припаѓа

Ако не



Надоместлив и сметководствен износ на единицата која создава
готовина

Единица која создава готовина

Сметководствениот износ на единицата која создава
готовина треба да биде утврден доследно (конзистентно) 
на начин на кој што е утврден нејзиниот надоместлив износ

* Ги вклучува само средствата на кои може директно да
се припише, или да се распределат на разумни и 
конзистентни основи

* Ги исклучува сите признаени обврски, освен кога без нив
не може да се утврди надоместливиот износ



ГУДВИЛ

Гудвилот не создава парични текови независно од другите

средства и затоа неможе да се утврди надоместливиот

износ на гудвилот како посебно средство

Ако постојат показатели дека гудвилот е обезвреднет, 

надоместливиот износ се утврдува за секоја единица која

создава готовина на која и припаѓа гудвилот



� Потоа, на другите средства од единицата врз

пропорционални основи

Единица која создава готовина

Загубата од обезвреднување кај единицата која создава

готовина

Загубата од обезвреднување треба да се распредели за да се

намали сметководствениот износ на средствата во единицата

која создава готовина според следниов редослед:

� Прво, на гудвилот распределен на единицата која

создава готовина



Загубата од обезвреднување кај единицата која создава

готовина

Единица која создава готовина

При распределбата на

загубата,

сметководствениот износ

на средството не треба

да се намали под

највисокиот износ од:

Објективна 
вредност

Нула

Употребна 
вредност



Анулирање (поврат) на загубата поради
обезвреднување

На датумот на секој биланс на состојба треба да се процени
дали постојат некои показатели дека признаената загуба поради
обезвреднување веќе не постои или пак таа е намалена

Ако постојат некои показатели

� Треба да се процени

� Надоместливиот износ на средствата



Анулирање (поврат) на загубата поради
обезвреднување за поединечно средство

Се признава анулирање на загубата 
поради обезвреднување

Како приход 
ВЕДНАШ

Ако средството се води според  
ревалоризиран износ - се третира 
како зголемување на 
ревалоризацијата (рев. вишок)

После анулирањето, амортизацијата на средството ќе се 
корегира во идните периоди за да се распредели 
ревидираниот сметководствен износ на средстватата

< Надоместлив износ

Сметководствен 
износ



Друштвото А штотуку ја комплетирала изградбата на
фабричките постројки наменети за производство на производ Х.

Во подоцнежната фаза на изградбата, пуштен е супститут на
производот по пониска цена на чинење што резултираше со
намалување на пазарниот потенцијал на производот Х.

Анулирање (поврат) на загубата поради

обезвреднување за поединечно средство

� Трошокот за фабриката е МКД 1 мил.

� Објективната вредност на фабриката ако А реши да

ја продаде во обврзувачки договор е МКД 750.000

� Проценетата употребна вредност (дисконтирани

парични приливи) е МКД 600.000

Пример 4: 



Анулирање (поврат) на загубата поради

обезвреднување за поединечно средство

После 3 годони, ситуацијата се подобри (т.е., цената на

чинење на супститутот се зголеми).  Следните информации

се достапни:

� Објективната вредност на фабриката ако компанијата А одлучи да ја

оттуѓи истата во обврзувачкиот договор изнесува МКД 575.000

� Проценетата употребна вредност (дисконтирани парични приливи) е 

МКД 400.000

Пример 4: ( Продолжува )



Анулирање (поврат) на загубата поради

обезвреднување за поединечно средство

Чекор 1: Да се одреди дали загубата која била признаена

во претходната година се намалила

Како резултат на подобра пазарната ситуација, компанијата

треба да процени дали е неопходно анулирање на

претходно признатата загуба поради обезвреднување

Пример 4: ( Продолжува )

Чекор 2: Да се одреди надоместливиот износ

Надоместливиот износ претставува објективната вредност

која изнесува МКД 575.000 бидејќи таа е повисока од

употребната вредност која изнесува МКД 400.000.



Анулирање (поврат) на загубата поради

обезвреднување за поединечно средство

Пример 4: ( Продолжува )

Чекор 3:  Да се утврди износот за анулирање преку споредување на

сметководствениот износ по книгите и набавната вредност

(историскиот трошок) со надоместливиот износ

Сметководствен износ (историски трошок) = 750.000 (1М - 250.000)

Сметководствен износ по книги (крај на 3 г.) = 525.000 (750.000 -

225.000)

Износот за

анулирање е 50.000 

(575.000 - 525.000) 

Исправка на вредноста 
на фабриката

(со 10 годишен корисен век)
за 3 години (75.000x3)



ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ

Загубата поради
обезвреднување 
признаена и 
анулирана во
билансот на успех
или во капиталот
за време на
периодот (по
класа на средства
- за единицата
која создава
готовина)

Настани/
околности кои
довеле до
признавање/
анулирање на
загубата поради
обезвреднување

Природата на
обезвреднетото 
индивидуално
средство или
обезвреднетата 
единица која
создава готовина



ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ

Дали надоместливиот износ претставува неговата 
објективна вредност или употребна вредност

Aко е објективна 

вредност -

користените основи

за утврдување на

нето продажната цена

Aко е употребната

вредност -

дисконтната стапка

користена во

проценката на

употребната

вредност





Благодарам на вниманието

zvonko.kocovski@bdo.mk

тел. +389 3 117 888


