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МРС 37: Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина – 
Како се одмеравају и рачуноводствено обухватају резервисања? 

Износ признат као резервисање је најбоља процена издатака захтеваних да се измири 
садашња обавеза на крају извештајног периода. 

Као што је претходно наведено, овде су потребна нека просуђивања и процене. 
Менаџмент треба да инкорпорира све расположиве информације у њиховој процени и 
не сме да заборави: 

 Ризик и неизвесност, 

 Временску вредност новца (када дисконтује очекиване будуће издатке у дугом 
року на садашњи тренутак),  

 Неке вероватне будуће догађаје. 

Постоје 2 основна метода за одмеравање резервисања: 

1. Метод очекиване вредности: Ви користите овај метод када имате ранг 
могућих резултата или одмеравате резервисања за велики број позиција. У 
овом случају, потребно је да пондеришете сваки резултат са његовом 
вероватноћом(на пример трошкови резервисања у гарантном року за 10.000 
производа). 

2. Највероватнији резултат: Овај метод је одржив у случају једне обавезе или 
једне позиције(на пример, на пример резервисања за трошкове судских 
спорова). 

Како да рачуноводствено обухватимо резервисања? 

Постоји неколико случајева повезаних са рачуноводством за резервисања: 

 Признавање резервисања: У већини случајева, ви треба да признате 
резервисање у билансу успеха. Понекад се резервисања признају као саставни 
део набавне вредности средства, на пример трошкови демонтаже, премештања 
средства и обнављања места на којем је средство било. Не заборавите да 
резервисања поделите на краткорочна и дугорочна приликом њихове 
презентације у вашем билансу стања. 

 Дисконтовање: Када је резервисање дугорочно  (дуже од 12 месеци), онда 
износе резервисања треба дисконтовати на садашњу вредност. У сваком 
извештајном периоду ви обрачунавате камата. Ви треба да признате камату у 
билансу успеха и да повећате износ резервисања.  

 Употреба резервисања: Када вам настану издаци повезани са измирењем 
ваших обавеза ви треба да употребите (искористите) резервисања. У већини 
случајева, ви једноставно признајете коришћење резервисања када добијете 
фактуру од добављача или када имате неко друго повезано плаћање. (тј. Дугује 
Резервисања/ Потражује Готовина). 

 Накнада: Понекад, ентитет има право на накнаду повезану са издацима за 
резервисање од треће стање (нпр. од осигуравајуће компаније). У овом случају, 
право на накнаду се признаје као одвојено средство(не пребија се са самим 
резервисањем, а у билансу успеха се признаје приход у висини те накнаде.  
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 Дугује Потражује 

Признавање резервисања Трошак/средство Обавезе - Резервисања 

Дисконтовање Финансијски расход Обавезе - Резервисања 

Употреба резервисања Обавезе - Резервисања Готовина, итд 

Накнаде Остала потраживања Остали приходи1 

 

 

Приредио: Драженко Лукач 
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 Извор: www.ifrsbox.com  

Како да рачуноводствено обухватимо резервисања? 

http://www.ifrsbox.com/

