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MRS 39 odhaja v zgodovino...

2. november 2009:
• sprejem MSRP 9: Finančni inštrumenti,
• storjen prvi korak v procesu zamenjave MRS 39.

MRS 39:
• sprejet decembra 1998, do danes večkrat dopolnjen,
• veliko kritik:

• zapletena uporaba (t.i. hedge accounting, HTM),
• nepopolni in nezadostni napotki za vrednotenje finančnih 

inštrumentov, še zlasti kompleksnih in nelikvidnih;
• marca 2006 postane prenova računovodenja finančnih 

inštrumentov del Memoranduma o soglasju.  



Faze menjave Trenutno stanje

Razvrščanje in merjenje Sprejet MSRP 9, a le za finančna 

sredstva

Metode oslabitve Objavljen osnutek za javno 

obravnavo – rok za komentarje 

30.junij 2010

Računovodenje varovanja pred 

tveganji

Pri IASB proučujejo različne 

rešitve o tem, kako poenostaviti 

računovodenje varovanja pred 

tveganji



MSRP 9….

MRS 39.9.

MSRP 9.4.1
poštena vrednost 

MRS 39 MSRP 9
poštena vrednost poštena vrednost
odplačna vrednost odplačna vrednost
nabavna vrednost

MRS 39 MSRP 9
Po pošteni vrednosti prek 
poslovnega izida

Po pošteni vrednosti prek 
poslovnega izida

Razpoložljivo za prodajo Po pošteni vrednosti preko 
drugega vseobsegajočega 
donosa

V posesti do zapadlosti v 
plačilo

Po odplačni vrednosti



MSRP 9

Povzeto po Ernst&Young, 2009.



Odplačna vrednost

Test poslovnega modela (angl. business model test):
• edini cilj je držati finančno sredstvo z namenom, da se 

pridobijo pogodbeno dogovorjeni denarni tokovi. 

Test lastnosti denarnih tokov finančnega inštrumenta (angl. 
cash flow characteristics test):

• ali pogodbena določila finančnega inštrumenta opredeljujejo 
denarne tokove na določene časovne trenutke (datume) in 
so ti denarni tokovi izključno in samo plačila obresti in 
glavnice.



Izzivi

• Kdaj začeti z uporabo MSRP 9?
• Vpliv MSRP 9 na strukturo sredstev, na kapital
• Uvedba poslovnih modelov
• Poštena vrednost za lastniške finančne inštrumente, kjer je 

bila do sedaj v uporabi nabavna vrednost
• Dolgo obdobje neprimerljivosti med tistimi družbami, ki bodo 

zgodaj prešle na MSRP 9, in tistimi, ki bodo to storile šele 
2013
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