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OCENJEVANJE VREDNOSTI ZA NAMENE 
RA�UNOVODSKEGA PORO�ANJA 

Valuation for Financial Reporting 

POVZETEK ● Inštitut izkazovanja ra�unovodskih postavk po poštenih vrednostih je 
bil prvi� uveljavljen v letu 2001 in praksa ocenjevanja vrednosti za namene 
ra�unovodskega poro�anja se je do danes na trgu delno že izoblikovala. Kljub temu 
lahko ugotovimo, da v praksi še vedno prihaja do odstopanj od dolo�il in zahtev 
Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti ter, da naro�niki/uporabniki niso vedno 
seznanjeni s tem kako mora po vsebinski plati izgledati poro�ilo oziroma ocena vrednosti 
za namene ra�unovodskega poro�anja in z dejstvom, da so za ocenjevanje premoženja 
v slovenskem prostoru pristojni pooblaš�eni ocenjevalci z veljavnim dovoljenjem 
Slovenskega inštituta za revizijo. Zavedati se moramo, da je ocenjevanje vrednosti za 
namene ra�unovodskega poro�anja zahtevno in odgovorno delo in da se posledice 
dolgoro�no odrazijo v ra�unovodskih izkazih podjetij. Takšen angažma zahteva zato  
resen in odgovoren pristop pooblaš�enega ocenjevalca ter striktno in natan�no 
upoštevanje dolo�il Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti.    

Klju�ne besede ● ocenjevanje vrednosti za namene ra�unovodskega poro�anja, 
mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2007, mednarodni standardi 
ra�unovodskega poro�anja, slovenski ra�unovodski standardi 2001 in 2006, mednarodni 
na�in uporabe ocenjevanja vrednosti številka 1 (MNUOV 1), mednarodni standard 
ocenjevanja vrednosti številka 3 (MSOV 3), klju�ni elementi ocenjevanja vrednosti 

1. UVOD 

Za�etek potrebe po ocenjevanju vrednosti za namene ra�unovodskega poro�anja 
je povezan s spremembami mednarodnih standardov ra�unovodskega poro�anja 
(2001) in slovenskih ra�unovodskih standardov (2001), ki so uvedli institut 
izkazovanja ra�unovodskih kategorij po poštenih vrednostih. Navedeno je 
pomenilo bistveno spremembo v razmišljanju ra�unovodij, revizorjev ter 
poslovodstva podjetij in je odprlo pot ocenjevanju vrednosti za namene 
ra�unovodskega poro�anja.    
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V skladu z dolo�ili novih ra�unovodskih standardov so ra�unovodje, revizorji in 
poslovodstvo podjetij potrebovali podatke o poštenih vrednostih posameznih 
ra�unovodskih kategorij, opredeljene bodisi kot �iste prodajne vrednosti 
sredstev oziroma vrednosti sredstev pri uporabi. Pri tem je nujno prišlo do 
potrebe po sodelovanju med pooblaš�enimi ocenjevalci vrednosti ter 
ra�unovodji, revizorji in poslovodstvom podjetij.      

Hkrati z razvojem standardov ra�unovodskega poro�anja je prišlo do sprememb 
tudi na podro�ju mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti (MSOV), ki so 
krovni dokument, ki ga morajo pri svojem delu upoštevati vsi pooblaš�eni 
ocenjevalci vrednosti. Trenutno veljavni so Mednarodni standardi ocenjevanja 
vrednosti, osma izdaja z dne 31.07.2007.  

Podro�je ocenjevanja vrednosti za namene ra�unovodskega poro�anja znotraj 
MSOV podrobno ureja mednarodni na�in uporabe ocenjevanja vrednosti 
številka 1 (MNUOV 1). Namen tega na�ina uporabe je pojasnjevanje na�el, ki 
se uporabljajo pri ocenjevanjih vrednosti, pripravljenih za uporabo v 
ra�unovodskih izkazih in v povezanih ra�unovodskih evidencah podjetij. 
Navedeni na�in uporabe opozarja na to, da bi ocenjevalci vrednosti, ki 
opravljajo takšna ocenjevanja vrednosti, morali razumeti ra�unovodske zasnove 
in na�ela, ki izhajajo iz ustreznih Mednarodnih ra�unovodskih standardov. 

Klju�na zahteva pri ocenjevanju vrednosti za namene ra�unovodskega 
poro�anja je, da ocenjevalec vrednosti spoštuje na trgu zasnovane opredelitve, 
objektivnost in popolno razkritje ustreznih zadev v primerni in za uporabnika 
prijazni obliki. 

Od uveljavitve instituta poštenih vrednosti v ra�unovodskih izkazih pa vse do 
danes je preteklo že kar nekaj �asa in praksa ocenjevanja vrednosti za namene 
ra�unovodskega poro�anja na trgu se je delno že izoblikovala. Kljub temu pa 
lahko ugotovimo, da tako na strani naro�nikov/uporabnikov (poslovodstva 
podjetij, ra�unovodje, revizorji, itd.) ocen vrednosti za ra�unovodsko poro�anje, 
kot tudi na strani stroke ocenjevanja vrednosti prihaja do odstopanj od zahtev 
Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti.   

Naro�niki/uporabniki še vedno niso popolnoma seznanjeni s tem kakšno 
poro�ilo o oceni vrednosti premoženja (v vsebinskem smislu) morajo prejeti s 
strani pooblaš�enega ocenjevalca kadar le-ta ocenjuje premoženje za namen 
ra�unovodskega poro�anja, oziroma s tem, da so v slovenskem prostoru za 
ocenjevanje vrednosti pristojni izklju�no pooblaš�eni ocenjevalci z veljavnim 
delovnim dovoljenjem Slovenskega inštituta za revizijo. 

Tako naro�niki/uporabniki ocen vrednosti za ra�unovodsko poro�anje kot tudi 
vsi pooblaš�eni ocenjevalci se moramo zavedati, da je ocenjevanje vrednosti za 
namene ra�unovodskega poro�anja zahtevno in odgovorno delo, ki ima 
praviloma dolgoro�ne posledice na ra�unovodske izkaze podjetij. Posledi�no 
takšen angažma zahteva resen in odgovoren pristop ter striktno upoštevanje 
dolo�il tako standardov ra�unovodskega poro�anja kot tudi mednarodnih 
standardov ocenjevanja vrednosti. 
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V tem prispevku se bom osredoto�ila zgolj na delo in naloge pooblaš�enih 
ocenjevalcev vrednosti kadar so ti angažirani za nalogo ocen vrednosti za 
ra�unovodsko poro�anje. Namen tega prispevka je na pregleden in jasen na�in 
predstaviti katere standarde ocenjevanja morajo pri takšen delu upoštevati vsi 
pooblaš�eni ocenjevalci ter kako mora zgledati poro�ilo o takšni oceni 
vrednosti.  

Prispevek je namenjen predvsem naro�nikom/uporabnikom takšnih ocen 
vrednosti kot referen�no gradivo pri projektih ocenjevanja vrednosti za 
ra�unovodsko poro�anje.               

2. STANDARDI OCENJEVANJA VREDNOSTI, KI JIH JE 
POTREBNO UPOŠTEVATI PRI OCENJEVANJU VREDNOSTI ZA 
NAMENE RA�UNOVODSKEGA PORO�ANJA 

Pri ocenjevanju vrednosti za namene ra�unovodskega poro�anja morajo 
pooblaš�eni ocenjevalci upoštevati Mednarodne standarde ocenjevanja 
vrednosti (MSOV), trenutno veljavna izdaja je iz leta 2007 (Osma izdaja, 
31.07.2007). 

V slovenskem prostoru so Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti obvezni 
za uporabo vse od leta 2004, ko je Slovenski inštitut za revizijo postal �lan 
OMSOV. MSOV so organizirani tako, da vsebujejo naslednja poglavja: 

1. Uvod  
2. Zasnove, ki temeljijo na splošno sprejetih na�elih ocenjevanja vrednosti 

(Generally Accepted Valuation Principles)  
3. Kodeks vedenja 
4. Vrste premoženja  
5. Uvod k mednarodnim standardom ocenjevanja vrednosti 
6. Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) - 3 standardi 
7. Mednarodni na�ini uporabe ocenjevanja vrednosti (MNUOV) - 3 

na�ini uporabe 
8. Mednarodne pojasnjevalne opombe - 15 pojasnjevalnih opomb 
9. Pojmovnik 
10. Seznam kratic 

Ocenjevanje vrednosti za namene ra�unovodskega poro�anja še posebej ureja 
Mednarodni na�in uporabe ocenjevanja vrednosti številka 1 (MNUOV 1) – 
ocenjevanje vrednosti za ra�unovodsko poro�anje. Ta na�in uporabe se nanaša 
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na vsa ocenjevanja vrednosti skupin sredstev, ki so vklju�ene v ra�unovodske 
izkaze, in so v okviru veš�in in strokovnega znanja ocenjevalcev vrednosti. 

Ta na�in uporabe je bil razvit v povezavi z Mednarodnimi standardi 
ra�unovodskega poro�anja (MSRP) z dne 31. marca 2004. MSRP obravnavajo 
dva modela za pripoznavanje premoženjskih sredstev v bilanci stanja, in sicer:  

• model nabavne vrednosti, ter 
• model poštene vrednosti.  

Modela poštene vrednosti zahteva teko�e prevrednotenje sredstva in posledi�no 
se mednarodni na�in uporabe ocenjevanja vrednosti številka 1 (MNUOV 1) 
osredoto�a na te posebne okoliš�ine, v katerih se poro�a o tržnih vrednostih. 

Naro�niki/uporabniki ocen vrednosti za ra�unovodsko poro�anje se morajo torej 
zavedati, da morajo biti vse ocene vrednosti pripravljene v sladu z dolo�ili in 
zahtevami MSOV, oziroma še posebej z dolo�ili in zahtevami MNUOV številka 
1 – Ocenjevanje vrednosti za ra�unovodsko poro�anje. 

2. 1. Mednarodni na�in uporabe ocenjevanja vrednosti številka 1 – 
Ocenjevanje vrednosti za ra�unovodsko poro�anje 
Ta na�in uporabe upošteva na�ela, prikazana v MSOV 1 – Tržna vrednost, 
MSOV 2 – Podlage vrednosti, ki niso tržna vrednost in MSOV 3 – Poro�ilo o 
oceni vrednosti v skladu z MRS/MSRP. MNUOV 1 se osredoto�a na zahteve 
pri ocenjevanju vrednosti, vsebovane v naslednjih standardih ra�unovodskega 
poro�anja:  

• MRS 16 – Opredmetena osnovna sredstva, 
• MRS 17 – Najemi,  
• MRS 40 – Naložbene nepremi�nine, 
• MRS 36 – Oslabitev sredstev, 
• MRS 2 – Zaloge, 
• MSRP 5 – Nekratkoro�na sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje, 
• MSRP 3 – Poslovne združitve. 

Mednarodni na�in uporabe ocenjevanja vrednosti številka 1 v to�kah 5 in 6 
podaja napotila za delo pooblaš�enih ocenjevalcev in sicer lo�eno za posamezne 
vsebinske sklope sredstev oziroma za posamezne zgoraj navedene skupine 
standardov ra�unovodskega poro�anja. 

V povezavi z MRS 16 navedeni na�in uporabe napotuje na to, da ocenjevalci 
vrednosti od poslovodstev podjetja najprej pridobijo seznam sredstev, katerih 
vrednost je treba oceniti, in ki so ozna�ena kot uporabljiva sredstva, in sicer 
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sredstva, potrebna za poslovanje podjetja, ali neposlovna sredstva (obsegajo 
premoženje za prihodnji razvoj, naložbenje, ali predstavljajo presežek sredstev 
v poslovanju podjetja). 

Prav tako v povezavi z MRS 16 ta na�in uporabe obravnava oba možna modela 
vrednotenja sredstev in sicer: 

• Model nabavne vrednosti 
"Po pripoznanju za sredstvo je treba opredmeteno osnovno sredstvo 
razvidovati po njegovi nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski 
popravek vrednosti in akumulirano izgubo zaradi oslabitve." (MNUOV 1, 
to�ka 5.3.1) 

• Model poštene vrednosti 
"Po pripoznanju za sredstvo je treba opredmeteno osnovno sredstvo, 
katerega pošteno vrednost je mogo�e zanesljivo izmeriti, razvidovati po 
prevrednotenem znesku, ki je njegova poštena vrednost na dan 
prevrednotenja, zmanjšana za vsak kasnejši amortizacijski popravek 
vrednosti in kasnejše akumulirane izgube zaradi oslabitve. Prevrednotenje 
mora biti dovolj redno, da se knjigovodska vrednost ne razlikuje bistveno od 
tiste, ki bi bila ugotovljena z uporabo poštene vrednosti na dan bilance 
stanja." (MNUOV 1, to�ka 5.3.2) 

Za ocenjevalce pomembno napotilo pa sledi v to�ki 5.4 MNUOV 1 na strani 67 
slovenskega prevoda mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti, in sicer: 

Ko podjetje sprejme možnost prevrednotenja po pošteni vrednosti v skladu z 
MRS 16, se sredstva zabeležijo v bilanci stanja po njihovi pošteni vrednosti: 

a) "Poštena vrednost zemljiš�a in zgradbe se ponavadi izmeri na podlagi tržne 
vrednosti, ki je obi�ajno ugotovljena z ocenitvijo strokovno 
usposobljenega ocenjevalca. Poštena vrednost naprav in opreme je navadno 
njihova tržna vrednost, ugotovljena z ocenitvijo." (MRS 16, 32. odstavek) 

b) "�e pa dokazov o tržni vrednosti ni, ker gre za posebna opredmetena 
osnovna sredstva ali ker se takšna sredstva redko prodajajo druga�e kot del 
podjetja, ki nadaljuje poslovanje, bo morda moralo podjetje dolo�iti pošteno 
vrednost po donosu ali zmanjšani nadomestitveni vrednosti." 

OMSOV meni, da mora strokovni ocenjevalec vrednosti, ki opravlja ocenitev za 
ta namen, poro�ati o tržni vrednosti sredstva. Vsakršne predpostavke ali 
omejitve, ki jih je uporabil pri tržni vrednosti, mora ocenjevalec vrednosti 
obravnavati s podjetjem in razkriti v poro�ilu. 
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V nadaljevanju mednarodni na�in uporabe ocenjevanja vrednosti številka 1 za 
vsako od zgoraj opredeljenih kategorij (MRS 16 – Opredmetena osnovna 
sredstva, MRS 17 – Najemi, MRS 40 – Naložbene nepremi�nine, MRS 36 – 
Oslabitev sredstev, MRS 2 – Zaloge, MSRP 5 – Nekratkoro�na sredstva za 
prodajo in ustavljeno poslovanje) navaja podobne usmeritve. 

Za naro�nike in pooblaš�ene ocenjevalce je pomembno, da so pozorni na to, da 
MNUOV 1 navaja,  da v vsakem primeru ocenjevalec vrednosti izpolni zahtevo 
po ugotavljanju poštene vrednosti posameznega sredstva, �e poro�a o njegovi 
tržni vrednosti, vsa nadaljnja napotila specifi�na za posamezno vrsto sredstev 
pa so razvidna iz MNUOV 1. Posledi�no je podlaga vrednost kadar ocenjujemo 
premoženje za namene ra�unovodskega poro�anja vedno »tržna vrednost« kot 
opredeljena v okviru MSOV 1. 

3. PORO�ILO O OCENI VREDNOSTI 
»Ocenjevanje vrednosti je proces v katerem dolo�imo vrednost premoženja« 
(definicija vsebovana v Hierarhiji ocenjevanja vrednosti). V skladu s tem je 
nujno, da je proces ocenjevanja dokumentiran,  rezultat vsakega ocenjevanja 
vrednosti pa je jasno oblikovan sklep o vrednosti.  

Vsako ocenjevanje za ra�unovodsko poro�anje mora biti dokumentirano v 
obliki poro�ila o oceni vrednosti, ki je pripravljeno v skladu z dolo�ili 
mednarodnega standarda ocenjevanja vrednosti številka 3 (MSOV 3). Poro�ilo 
o ocenjevanju vrednosti navaja sklep o vrednosti. Vsebuje ime ocenjevalca 
vrednosti in datum ocenjevanja vrednosti. Identificira premoženje in 
premoženjske pravice, ki so predmet ocenjevanja vrednosti, podlage 
ocenjevanja vrednosti in nameravano uporabo ocenjevanja vrednosti. Razkriva 
vse temeljne predpostavke in omejitvene pogoje, dolo�a datuma ocenjevanja in 
poro�anja, opisuje obseg pregleda, sklicuje se na uporabnost teh standardov in 
potrebnih razkritij ter vsebuje podpis ocenjevalca vrednosti.  

V skladu z MSOV 3 to�ka 5.1 mora vsako poro�ilo o oceni vrednosti vsebovati 
vsaj naslednje elemente: 

• jasno in natan�no dolo�ati sklepe ocenjevanja vrednosti na na�in, ki ni 
zavajajo�, 

•  identificirati naro�nika, nameravani na�in uporabe ocenjevanja vrednosti in 
ustrezne podatke: 
- datum, na katerega se nanaša ocena vrednosti, 
- datum poro�ila in 
- datum pregleda, 
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• dolo�iti podlago ocenjevanja vednosti, vklju�no z vrsto in opredelitvijo 
vrednosti, 

• kadar je kakšna sestavina ocenjevanja vrednosti ocenjena na ve� kot eni 
podlagi vrednosti, mora biti jasna razlika med podlagami, 

• identificirati in opisati 
- premoženjske pravice ali upravi�enja, katerih vrednost je treba oceniti, 
- fizi�ne in pravne zna�ilnosti premoženja ter 
- skupine premoženja, vklju�ene v ocenjevanje vrednosti, ki ne sodijo v 

primarno skupino premoženja, 
• opisati obseg dela, uporabljenega za razvoj ocenjevanja vrednosti, 
• podrobno dolo�iti vse predpostavke in omejitvene pogoje, ki so možni pri 

sklepanju o vrednosti, 
•  identificirati posebne, neobi�ajne ali izredne predpostavke in upoštevati 

možnost, da se taki pogoji tudi pojavijo, 
• vklju�iti opis informacij in pregledanih podatkov, opravljenih tržnih analiz, 

na�inov ocenjevanja vrednosti in postopkov, ki so sledili, ter utemeljitev, ki 
podpira analize, mnenja in sklepe v poro�ilu, 

• vsebovati �len, ki izrecno prepoveduje objavo celotnega poro�ila ali 
njegovega dela, sklicevanje nanj ali na številke ocenjevanja vrednosti v njem 
ter na imena in strokovno �lanstvo ocenjevalca vrednosti brez pisne 
odobritve ocenjevalca vrednosti, 

• vklju�evati izjavo o skladnosti, da je bilo ocenjevanje vrednosti opravljeno v 
skladu z MSOV, razkriti vsak odklon od posebnih zahtev MSOV in 
vsebovati pojasnilo za tak odklon v skladu s Kodeksom vedenja v sklopu 
MSOV, 

• vklju�evati ime, strokovne kvalifikacije in podpis ocenjevalca vrednosti. 

Pomembno je, da se naro�niki in ocenjevalci zavedamo, da pri ocenjevanj 
vrednosti za ra�unovodsko poro�anje ni dovoljen noben odklon od zgoraj 
navedenih zahtev, in da mora vsako poro�ilo o ocenjevanju vrednosti jasno in 
natan�no opredeliti sklepe ocenjevanja vrednosti ter jasno razkriti vse 
predpostavke in omejitvene pogoje, ki vplivajo na ocenjevanje vrednosti in 
sklepe o vrednosti. 

4. KLJU�NI ELEMENTI VSAKEGA PORO�ILA OZIROMA VSAKE 
OCENE VREDNOSTI 
V skladu s stroko ocenjevanja ter z dolo�ili MSOV 3 – Poro�ilo o oceni 
vrednosti lahko opredelimo klju�ne elemente, ki jih je potrebno upoštevati pri 
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vsaki oceni vrednosti in, ki morajo biti posledi�no jasno razvidni iz vsakega 
poro�ila o oceni vrednosti (tudi kadar se ocenjuje premoženje za namene 
ra�unovodskega poro�anja). 

Komunikacija med naro�niki/uporabniki ocen vrednosti (ra�unovodji, revizorji, 
itd.) ter pooblaš�enimi ocenjevalci bo lažja, �e bodo tudi naro�niki/uporabniki 
poznali vsebino klju�nih elementov vsake ocene vrednosti, ki so: 

• Predmet ocenjevanja vrednosti 

Vsako poro�ilo o oceni vrednosti mora imeti jasno in nedvoumno 
opredeljen predmet ocenjevanja (lahko je to podjetje, nepremi�ninska 
pravica, oprema, stroj, itd.).  

V kolikor na primer ocenjujemo delež v podjetju je treba opredeliti naziv in 
sedež podjetja, katerega vrednost se ocenjuje, njegovo organizacijsko 
obliko, sestavo celotnega kapitala in deleži/delnice v lastniškem kapitalu. 
Lastniški delež, katerega vrednost se ocenjuje, je treba opredeliti z vidika 
elementov, na osnovi katerih je mogo�e jasno in nedvoumno ugotoviti 
njegovo obvladljivost, tržljivost in druge zna�ilnosti lastniškega deleža. 

V kolikor se ocenjujejo nepremi�ninske pravice je treba opredeliti katero 
nepremi�ninsko pravico ocenjujemo, navesti natan�no lokacijo, izmere, 
namembnost, opis, po potrebi priložiti grafi�ni material ter navesti v kakšen 
stanju je nepremi�ninska pravica, ki jo ocenjujemo.  

 
• Namen ocenjevanja vrednosti 
 

Namen ocenjevanja vrednosti zahteva razkritje za kakšen namen je 
pripravljena posamezna ocena vrednosti, saj velja omejitev, da se 
posamezna ocena vrednosti sme uporabiti zgolj za v poro�ilu 
opredeljen namen ocenjevanja vrednosti.  

 
Namen ocenjevanja vrednosti je pomemben zato ker je neposredno povezan 
z dolo�itvijo podlage vrednosti. Namen ocenjevanja vrednosti dolo�a torej, 
katero podlago vrednosti bomo uporabili in se tako vsebinsko navezuje na 
spodaj opredeljeno to�ko, ki je vsebinsko eden pomembnejših elementov 
posameznega ocenjevanja vrednosti 

 
• Podlaga vrednosti 

Podlaga vrednosti je vsebinski termin povezan z ocenjevanjem vrednosti. 
Kot tak je za neocenjevalce težko razumljiv brez dodatnega vsebinskega 
pojasnila.  
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Za razumevanje podlage vrednosti je bistveno, da najprej razumemo kako je 
zasnovan koncept vrednosti. Vrednost kot takšna se nanaša na ceno za 
katero bi se najverjetneje pogodili kupci in prodajalci proizvodov ali 
storitev. Vrednost predstavlja hipoteti�no oziroma namišljeno ceno, in 
tako ni dejstvo, temve� ocena najverjetnejše cene. 

»Podlaga vrednosti opisuje naravo takšne hipoteti�ne transakcije, na primer, 
ali se izvaja na javnem trgu ali ne in kaj vpliva na motivacijo strank. 
Podlaga vrednost je kot takšna izjava o temeljnih na�elih merjenja 
ocenjevanja vrednosti na dolo�en datum. Ne opisuje stanja blaga ali 
storitve, ki so predmet transakcije, na primer ali so poslovno potrebne ali 
poslovno nepotrebne, ali so vklju�ene v druga sredstva ali ne. Posledi�no 
morajo podlago vrednosti spremljati druge predpostavke, da lahko ustrezno 
opredeli hipotezo ocenjevanja vrednosti» (MSOV, Osma izdaja 2007, stran 
42 – prevod avtorice).  

Podlage vrednosti so opredeljene v Mednarodnih standardih ocenjevanja 
vrednosti (MSOV 2007) in sicer jih lahko razdelimo v 2 skupini: 

1) Tržno vrednosti (obravnava MSOV 1) 

Ocenjevanje vrednosti premoženja na tržnih podlagah predvideva 
delovanje trga, na katerem potekajo transakcije brez omejevanja netržnih 
sil. Tržna vrednost temelji na trgu zato morajo vsi podatki izhajati iz trga. 

2) Podlage, ki niso tržna vrednost (obravnava MSOV 2) 

Ocenjevanje vrednosti premoženja na ne-tržnih podlagah upošteva na�ela 
merjenja, ki upoštevajo alternativno ekonomsko uporabo ali funkcijo 
sredstva, vrednost, ki jo pripišemo nenavadni ali neobi�ajni motivaciji 
strank v transakciji ali vrednost, ki jo dolo�a zakon.  

Ocenjevanje vrednosti za namene ra�unovodskega poro�anja zahteva 
tržno vrednost (MSOV 1) kot podlago vrednosti. 

 
• Datum ocenjevanja vrednosti 

Vsaka ocena vrednosti velja na to�no dolo�en datum, to je datum 
ocenjevanja vrednosti. V postopku ocenjevanja vrednosti dobljena vrednost 
namre� velja izklju�no le za datum, ki smo ga opredelili kot datum 
ocenjevanja vrednosti in za noben drug datum. 

 
• Datum poro�ila o oceni vrednosti 

Datum poro�ila o ocenjevanju vrednosti je datum na katerega je bilo 
dokon�ano poro�ilo o ocenjevanju vrednosti. Datum poro�ila se praviloma 
razlikuje od datuma ocenjevanja vrednosti in nam pove kdaj je pooblaš�eni 
ocenjevalec vrednosti dejansko izdelal navedeno oceno vrednosti. 
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Vsaka ocena vrednosti oziroma vsako poro�ilo o oceni vrednosti za namene 
ra�unovodskega poro�anja mora imeti jasno in nedvoumno opredeljene zgoraj 
navedene elemente.  

5. ZAKLJU�EK 
Ocenjevanje vrednosti za namene ra�unovodskega poro�anje je odgovorno in 
zahtevno delo, saj se rezultati ocenjevanja dolgoro�no neposredno odrazijo v 
ra�unovodskih izkazih posameznega podjetja. Posledi�no je nujno, da se vsi 
pooblaš�eni ocenjevalci zavedamo, da moramo pri takšnih ocenah vrednosti 
upoštevati dolo�ila mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti ter še 
posebej mednarodnega na�ina uporabe ocenjevanja vrednosti številka 1, ki 
govori prav o ocenjevanju vrednosti za ra�unovodsko poro�anje. 

Ker je ocenjevanje vrednosti za ra�unovodsko poro�anje povezano z interakcijo 
in komunikacijo med naro�niki/uporabniki ocen vrednosti (praviloma 
ra�unovodje, revizorji ali poslovodstvo podjetja) in pooblaš�enimi ocenjevalci, 
je dobrodošlo, da so tudi naro�niki/uporabniki seznanjeni z osnovami, ki veljajo 
za takšna ocenjevanja vrednosti. Zavedati se morajo, da so za ocenjevanja 
vrednosti v slovenskem prostoru pristojni pooblaš�eni ocenjevalci vrednosti z 
veljavnim dovoljenjem Slovenskega inštituta za revizijo, da mora biti vsaka 
ocena vrednosti dokumentirana v obliki poro�ila (v skladu z MSOV 3), da mora 
vsako poro�ilo jasno in nedvoumno razkrivati klju�ne elemente ocene vrednosti 
in da je podlaga vrednosti pri ocenjevanju za namene ra�unovodskega poro�anja 
tržna vrednost.   

6. LITERATURA 
1. Odbor za Mednarodne Standarde Ocenjevanja Vrednosti: Mednarodni 

standardi ocenjevanja vrednosti - Osma izdaja 2007, 31.7.2007. 

2. Odbor za Mednarodne Standarde Ocenjevanja Vrednosti: Mednarodni 
standardi ocenjevanja vrednosti - Sedma izdaja 2005, 31.12.2005. 

3. Spletna stran Odbora za Mednarodne Standarde Ocenjevanja Vrednosti 
http://www.ivsc.org/ 

4. Milena Kosi: Vloga ocenjevalcev vrednosti podjetij pri ocenjevanju 
vrednosti za ra�unovodsko poro�anje, Zbornik Slovenskega inštituta za 
revizijo – Konferenca pooblaš�enih ocenjevalcev 2005 

 



Glava 

 [11]

SUMMARY ● Valuations for financial reporting are treated as responsible 
assignments due to the fact that consequences of such work generally have 
long term impact on financial statements of companies. It is therefore important 
for all licensed appraisers to follow guidelines from International Valuation 
standards (especially International Valuation Application 1) when conducting 
this kind of appraisals. It is however also beneficial that clients/users of such 
valuation report have basic knowledge about requirements in terms of valuation 
report (IVS 3), clear identification of key valuation elements and other issues 
that must be addressed while conducting a valuation for financial reporting 
purposes.          
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