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SLABITEV DOBREGA IMENA PO PREVZEMIH 
DRUŽB 

Goodwill impairment and business combinations 

POVZETEK ●  

Kadar pride do situacije, da je poslovna vrednost združitve (kot definirana v IFRS) ve�ja 
od poštene vrednosti prevzetih sredstev, obveznosti in pogojnih obveznosti prevzetega 
podjetja, imamo opravka z nastankom dobrega imena. Dobro ime spada med 
neopredmetena sredstva z nedolo�eno dobo koristnost, in se ne amortizira, je pa 
predmet preverjanja oslabitve ob koncu poslovnega leta, oziroma kadar se pojavijo znaki 
za oslabitev. Ker obstajajo transakcije kjer je red velikost dobrega imena materialno 
pomemben, v tem prispevku obravnavam možnosti razporeditve nabavne vrednosti 
poslovne združitve na novo pripoznana neopredmetena sredstva in skušam odgovoriti 
na vprašanje na kakšen na�in lahko poslovodstvo prevzemnega podjetja ažurno 
spremlja gibanje vrednosti pripoznanega dobrega imena in potencialno potrebo po 
slabitvi.  

Klju�ne besede ● prevzemi in združitve, MSRP 3 – poslovne združitve, dobro ime, 
slabitev dobrega imena, tržna vrednost, vrednost za naložbenika, ocena vrednosti 
podjetja, ocena vrednosti neopredmetenih sredstev, ocena vrednosti sinergij,  denar 
ustvarjajo�a enota 

1. IZZIV POSLOVODSTVA POVEZAN S SPREMLJANJEM 
VREDNSTI DOBREGA IMENA PO PREVZEMU DRUŽBE 
V skladu z ekonomsko teorijo organizacije podjetja, se vsako podjetje v danem 
trenutku nahaja v dolo�eni fazi življenjskega cikla razvoja podjetja. V fazi 
širitve lahko tako pride do potrebe po rasti podjetja preko prevzemov drugih 
podjetij, �emur pravimo aktivnosti prevzemov in združitev.  

Ne glede na to, da so razlogi za prevzeme in združitve razli�ni (u�inek sinergij, 
pove�anje prodaje ali tržnega deleža, ekonomija obsega, vertikalna ali 
horizontalna integracija, davki, ipd.), je neizogibno dejstvo, da se v postopku 
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prevzema ali združitve poslovodstvo podjetja obi�ajno sre�a z ocenjevanjem 
vrednosti podjetja, parametri, ki vplivajo na vrednost, s potencialno potrebo po 
oceni vrednosti sinergij ter v dolo�enih situacijah z nastankom dobrega ali 
slabega imena, kot posledice prevzema ali združitve. 

Ko je poslovni prevzem ali združitev ustrezno ra�unovodsko evidentirana, in ko 
je na podlagi ocene vrednosti podjetja ter sinergij, ra�unovodsko evidentirano 
dobro ime (predpostavljamo, da je pri prevzemu prišlo do nastanka dobrega 
imena, ni pa nujno, da se to dejansko dogodi), naloga poslovodstva še zdale� ni 
kon�ana. V skladu z dolo�ili SRS je poslovodstvo dolžno dobro ime preizkušati 
za oslabitev letno ali pogosteje, �e dogodki ali okoliš�ine kažejo na to, da bi 
lahko bilo oslabljeno.  

V povezavi s tem se postavlja vprašanje ali obstaja model, preko katerega bi 
poslovodstvo prevzemnega podjetja lahko ažurno spremljalo gibanje vrednosti 
pripoznanega dobrega imena in potencialno potrebo po slabitvi. 

Glede na to, da je bila za obdobje 2004-2007 kot posledica ugodnih 
makroekonomskih razmer in rasto�ih trgov zna�ilna visoka aktivnost 
prevzemov in združitev (nekateri morda celo kot posledica napa�nih 
ekonomskih vzgibov), bomo v trenutnih razmerah recesije, verjetno pogosteje 
pri�a potrebi po slabitvi dobrega imena, zato je posledi�no zahteva po sprotnem 
spremljanju zunanjih ali notranjih u�inkov na vrednost dobrega imena 
razumljiva.       

2. PRIMER PREVZEMA PODJETJA  
Predstavljajmo si, da smo v vlogi poslovodstva Podjetja A, ki zaradi potrebe po 
širitvi poslovanja razmišlja o prevzemu Podjetja B (Podjetji A in B imata 
razli�na lastniška razmerja). Poslovodstvo Podjetja A je že opravilo analizo 
izdanih ra�unovodskih izkazov Podjetja B, panoge in makroekonomskih 
razmer, ter ugotovilo, da si v primeru prevzema in pripojitve Podjetja B obeta 
sinergije iz naslova optimizacije stroškov marketinga, prodaje in dela skupnih 
služb. Bilanci stanja Podjetja A (prevzemnik) in B (prevzeto podjetje) na datum 
prevzema sta podani v Prilogi 1. Pri tem predpostavljamo, da so vsa sredstva in 
vse obveznosti v bilanci na dan prevzema že izkazane po poštenih vrednostih. 

Poslovodstvo se zaveda, da bo prevzem Podjetja B moralo izvesti v skladu z 
dolo�ili MSRP 3 – poslovne združitve, ki dolo�a, da je poslovna združitev: 
»Združevanje lo�enih podjetij ali poslovnih subjektov v eno poro�ajo�e 
podjetje. Rezultat skoraj vseh poslovni združitev je, da eno podjetje, 
prevzemnik, pridobi kontrolo nad enim ali ve� poslovnimi subjekti oziroma 
prevzetimi podjetji.« (vir: MSRP odstavek 4).   

MSRP 3 dolo�a, da je vse poslovne združitve treba obra�unati z uporabo 
nakupne metode, na na�in, da prevzemnik (Podjetje A) pripozna opredeljiva 
sredstva, vrednosti dolgov in pogojne obveznosti prevzetega podjetja ( Podjetje 
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B) po njihovi pošteni vrednosti na datum prevzema ter tudi pripozna dobro ime, 
ki se naknadno preizkusi za oslabitev in ne amortizira. Pomembno je vedeti, da 
prevzem Podjetja B ne vpliva na merjenje sredstev in dolgov prevzemnika 
(Podjetja A) in nima za posledico pripoznanje dodatnih sredstev ali dolgov 
prevzemnika (Podjetja A), saj niso predmet tega posla. 

Uporaba nakupne metode združitve vklju�uje naslednje korake: 

1. dolo�itev prevzemnika (aktualna takrat kadar gre za združitev dveh 
»enakovrednih« podjetij),  

2. merjenje nabavne vrednosti poslovne združitve, in 
3. razporeditev nabavne vrednosti združitve, na datum prevzema, na 

pridobljena sredstva in prevzete dolgove in pogojne obveznosti.  

V našem hipoteti�nem primeru je prevzemnik Podjetje A, saj ustreza zahtevi, da 
gre za podjetje, ki pridobi oblast nad drugim podjetjem ali poslovnimi subjekti, 
ki se združujejo.    

Datum prevzema je v našem primeru 30.06.2008, in sicer, je to datum, ko 
prevzemnik dejansko prevzame oblast nad prevzetim podjetjem. 

Merjenje nabavne vrednosti poslovne združitve obsega celoto poštenih 
vrednosti sredstev prevzetega podjetja (Podjetje B), nastalih ali prevzetih 
dolgov in kapitalskih instrumentov, ki jih je prevzemnik (Podjetje A) izdal v 
zameno za obvladovanje prevzetega podjetja, zmanjšanih za stroške združitve 
(po novem se obetajo spremembe glede možnosti vklju�evanja stroškov 
združitve v merjenje nabavne vrednosti poslovne združitve). V našem primeru 
so posamezna sredstva in obveznosti Podjetja B, na dan prevzema, že izkazana 
po poštenih vrednosti. V kolikor ne bi bilo tako, bi morali tista sredstva Podjetja 
B, katerih knjigovodske vrednosti odstopajo od poštenih vrednosti, še oceniti.  

Merjenje nabavne vrednosti poslovne združitve je nujno povezano tudi z oceno 
vrednosti prevzemnega in prevzetega podjetja. Na ta na�in ugotovimo nabavno 
vrednost poslovne združitve, oziroma vrednost po kateri je v našem primeru 
poslovodstvo Podjetja A pripravljeno prevzeti Podjetje B.   

2. 1. Ocena vrednosti podjetja 
Ocena vrednosti podjetja se izvede v skladu s standardi ocenjevanja vrednosti 
podjetij. V Sloveniji podro�je ocenjevanja vrednosti od leta 2004 dalje ureja 
Hierarhija standardov ocenjevanja vrednosti (vir: http://www.si-
revizija.si/ocenjevalci/pravila_stroke.php) in v okviru le-te Mednarodni 
standardi ocenjevanja vrednosti, Osma izdaja 2007 (vir: http://www.si-
revizija.si/ocenjevalci/dokumenti/MSOV-2007-SLO.pdf).  
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Teorija ocenjevanja vrednosti, pozna naslednje na�ine in znotraj njih metode 
ocenjevanja vrednosti: 
• na donosu zasnovan na�in: 

− metoda diskontiranih denarnih tokov, 

− metoda uglavni�enja (kapitalizacije); 

• na�in tržnih primerjav: 

− metoda primerljivih na borzi uvrš�enih podjetij, 

− metoda primerljivih kupoprodaj podjetij; 

• na sredstvih zasnovan na�in: 

− metoda prilagojenih knjigovodskih vrednosti, 

− metoda presežnih donosov.  

Izbor na�ina ocenjevanja vrednosti je odvisen od ve� dejavnikov, med drugim 
od namena ocenjevanja vrednosti,  izbrane podlage vrednosti in od dejavnosti, 
ki jo izvaja podjetje. 

V našem konkretnem primeru predpostavljamo, da je vrednost Podjetja A 
(prevzemnika) enaka pošteni vrednosti ra�unovodsko izkazanega kapitala na 
dan 30.06.2008 in znaša 500.000,00 EUR.  

Vrednost Podjetja B je bila na dan 30.06.2008 ocenjena, pri �emer je bila kot 
podlaga vrednosti uporabljena »vrednost za naložbenika«, oziroma vrednost za 
specifi�nega kupca, ki temelji na njegovih individualnih zahtevah in 
pri�akovanjih. V našem primeru so to zahteve in pri�akovanja Podjetja A glede 
u�inkov, ki jih pri�akuje iz naslova prevzema in pripojitve podjetja B. 

Zavedati se moramo, da se v ocenjevalskem smislu vrednost za naložbenika 
razlikuje od tako imenovane »tržne vrednosti«, ki je definirana kot » ocenjeni 
znesek, za katerega naj bi voljan kupec in voljan prodajalec zamenjala 
premoženje na datum ocenjevanja vrednosti v transakciji med nepovezanima in 
neodvisnima strankama po ustreznem trženju, pri kateri sta stranki delovali 
seznanjeno, previdno in brez prisile.”(vir: MSOV 2007) 

Vrednost za naložbenika je praviloma višja od »tržne vrednosti« in sicer vsaj za 
del, ki se nanaša na pri�akovane u�inke bodo�ih ekonomskih koristi, ki so 
posledica prevzema dolo�enega podjetja. Del razlike pa se lahko nanaša tudi na 
druge elemente, ki jih je težje izmeriti in so na�eloma zajeti v prevzemni 
premiji. Navedeno je razvidno tudi iz spodnjega grafa. 
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V našem primeru predpostavljamo
30.06.2008 ocenjena na 200.000,0
njegovo knjigovodsko vrednost na d

Poslovodstvo Podjetja A na podlag
vrednost 200.000,00 EUR utemeljen
Podjetje B. Predpostavljamo, da Pod
delnic v višini 200.000,00 EUR. 

2. 2. Razporeditev nabavne vred
identifikacija novih neopredmet
Do te to�ke smo tako dolo�ili vse
potrebujemo za razporeditev nabav
MSRP 3. Vsa sredstva in vse obv
bilanci stanja izkazane po poštenih v

Poštene vrednosti sredstev Podjetja 

Sredstva 
Dolgoro�na sredstva 
Kratkoro�na sredstva 
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o, da je bila vrednost Podjetja B na dan 
00 EUR, kar za 100.000,00 EUR presega 
datum prevzema. 

gi opravljenih analiz smatra, da je ocenjena 
na in je za to vrednost pripravljeno prevzeti 
djetje A prevzame Podjetje B z izdajo novih 

dnosti poslovne združitve in 
tenih sredstev 
e potrebne parametre, ki jih v nadaljevanju 
vne vrednosti poslovne združitve v skladu z 
veznosti Podjetja B so na dan prevzema v 
vrednostih, in sicer: 

 B v EUR 30.6.2008 

350.000 
160.000 
190.000 
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Poštene vrednosti obveznosti Podjetja B  v EUR 250.000 

Rezervacije in P�R 0 
Finan�ne Obveznosti 150.000 
Poslovne obveznosti 100.000 

Razlika med pošteno vrednostjo sredstev in pošteno vrednostjo obveznosti 
Podjetja B na dan prevzema, v našem primeru znaša 100.000,00 EUR, kar 
odraža pošteno vrednost kapitala Podjetja B. Vemo pa, da je Podjetje A za 
nakup Podjetja B pripravljeno odšteti 200.000,00 EUR. Razliko med nabavno 
vrednostjo poslovne združitve in pošteno vrednostjo prevzetih sredstev, dolgov 
in pogojnih obveznosti Podjetja B predstavlja dobro ime, ki v tej to�ki znaša 
100.000,00 EUR.   

MSRP 3 nadalje omogo�a, da prevzemna družba poleg prevzetih sredstev, 
obveznosti in pogojnih obveznosti, identificira tudi neopredmetena  sredstva 
pridobljena z nakupom, in sicer neodvisno od dobrega imena. Neopredmetena 
sredstva pridobljena z nakupom lahko prevzemnik pripozna v kolikor takšno 
neopredmeteno sredstvo izpolnjuje sodila za pripoznanje v skladu z dolo�ili 
SRS 2.  

Pri odlo�itvi o tem, ali dolo�eno neopredmeteno sredstvo zadovoljuje kriterije 
za pripoznanje, si moramo odgovoriti na naslednja vprašanja: 

• Ali obstaja bodo�a ekonomska korist bodisi na pogodbeni ali pravni 

osnovi? V kolikor je odgovor PRITRDILEN, je naslednje vprašanje: 

• Ali je neopredmeteno sredstvo možno lo�iti od ostalih sredstev 

(lo�ljivost)? V kolikor je odgovor PRITRDILEN, je naslednje 

vprašanje: 

• Ali obstaja zadovoljiva kontrola nad neopredmetenim sredstvom? 

V kolikor je odgovor PRITRDILEN, je naslednje vprašanje: 

• Ali obstajajo bodo�e ekonomske koristi? V kolikor je 

odgovor PRITRDILEN, je naslednje vprašanje: 

• Ali je bodo�e ekonomske koristi mogo�e lo�eno 

pripoznati in izmeriti?  

�e so odgovori na vsa zgornja vprašanja pritrdilni, so kriteriji za pripoznanje 
neopredmetenega sredstva doseženi. 
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Katera pa so tista neopredmetena sredstva, ki jih prevzemnik pridobi s 
prevzemom ali združitvijo? Gre za neopredmetena sredstva, ki jih vsebinsko 
lahko razvrstimo v naslednje skupine (vir: IFRS 3 in SFAS 141): 

• neopredmetena sredstva, ki temeljijo na pogodbenih zavezah 
- Licence, pogodbeno dogovorjena pla�ila, 
- Oglaševanje, upravljavske pogodbe, pogodbe o storitvah  ali dobavah. 
- Franšizne pogodbe, 
- Pravica do uporabe, 
- Storitvene pogodbe, zaposlitvene pogodbe, ipd.  

• tržno orientirana neopredmetena sredstva 
- Blagovne znamke, 
- Certifikati, 
- Pogodbe o nekonkuriranju,  
- Imena �asopisov, ipd.  

• neopredmetena sredstva vezana na stranke 
- Lista strank, 
- Lista naro�il, 
- Pogodbe s kupci, ipd. 

• neopredmetena sredstva, ki temeljijo na tehnologiji 
- Patentirana tehnologija, 
- Orodja in modeli, 
- Podatkovne baze, 
- Poslovna skrivnost, vklju�no s formulami, recepturami, ipd. 

• ostala neopredmetena sredstva 

�e smo tako uspeli identificirati neopredmetena sredstva in ugotovili, da 
zadoš�ajo kriterijem za pripoznanje, je v nadaljevanju potrebno oceniti vrednost 
teh neopredmetenih sredstev.  

 2.2.1. Ocenjevanje vrednosti neopredmetenih sredstev in dolo�itev denar 
ustvarjajo�ih enot (CGU) 

Ker je problematika pristopa k ocenjevanju vrednosti neopredmetenih sredstev 
obsežna, je v tem prispevku ne bom podrobno obravnavala. Kakor za 
ocenjevanje vrednosti podjetij, tudi za ocenjevanje vrednosti neopredmetenih 
sredstev velja, da jih ocenjujemo na podlagi: 

• na donosu zasnovanega na�ina, 

• tržnega na�ina, in 

• na sredstvih zasnovanega na�ina. 

Za bolj podrobne odgovore je na voljo obsežna literatura, ki se ukvarja zgolj z 
ocenjevanjem vrednosti neopredmetenih sredstev (kot npr. Reilly, Schweigh: 
Valuing intangible assets). 
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Na tem mestu poudarjam, da je ocenjevanje vrednosti neopredmetenih sredstev 
neizogibno povezano z identifikacijo denar ustvarjajo�ih enot (CGU) 
prevzemnega podjetja. 

Denar ustvarjajo�e enote odražajo na�in, na katerega podjetje posluje, in so na 
splošno enake ali za nivo nižje od poslovnih odsekov, kot jih dolo�ajo MSRP. 
Poslovni odsek je sestavni del podjetja, ki: 

• opravlja poslovno dejavnost, iz katere izhajajo prihodki in odhodki 
(vklju�no s prihodki in odhodki, ki se nanašajo na  posle z ostalimi 
sestavnimi deli podjetja),  

• �igar izide poslovanja redno spremlja oseba, ki v podjetju opravlja naloge 
nosilca odlo�anja o poslovanju družbe in na podlagi tega razporeja vire po 
odsekih in ovrednoti uspešnost odseka, ter  

• za katerega je mogo�e pridobiti lo�ene finan�ne podatke. 

 Predpostavimo, da je poslovodstvo Podjetja A na podlagi analize in razgovorov 
s poslovodstvo Podjetja B ugotovilo, da v okviru prevzema Podjetja B, obstaja 
naslednje neopredmeteno sredstvo, ki zadoš�a vsem zgoraj navedenim 
kriterijem za pripoznanje: 

• patentirana tehnologija  

Tehnologija je zaš�itena pri slovenskem patentnem uradu za obdobje 10 let.  

Patentirana tehnologija Podjetja B je bila na dan prevzema ocenjena s strani 
pooblaš�enega ocenjevalca vrednosti premoženja, in sicer na 50.000,00 EUR. 

Nabavna vrednost poslovne združitve oziroma prevzema Podjetja B je bila tako 
razporejena na prevzeta sredstva, obveznosti, pogojne obveznosti in dodatno 
identificirana neopredmetena sredstva. V tej to�ki ugotavljamo, da razlika med 
nabavno vrednostjo poslovne združitve in prevzetimi sredstvi ter obveznostmi, 
zaradi pripoznanega neopredmetenega sredstva – patentirane tehnologije, sedaj 
znaša 50.000,00 EUR. 

Ker poslovodstva A ugotavlja, da ne obstajajo druga neopredmetena sredstva na 
katera bi bilo mogo�e razporediti preostalo nabavno vrednost poslovne 
združitve, predstavlja 50.000,00 EUR dobro ime, ki bo v nadaljevanju predmet 
preizkušanja in potencialnih slabitev (v kolikor bodo nastopili pogoji za 
slabitev).  
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2.2.2. Dolo�itev dobe koristnosti na novo pripoznanih neopredmetenih sredstev 

Novo pripoznanim neopredmetenim sredstvom je potrebno dolo�iti dobe 
koristnosti. Navedeno je pomembno zato, ker se v skladu s SRS 2 
neopredmetena sredstva delijo v dve skupini, in sicer:  

• neopredmetena sredstva s kon�nimi dobami koristnosti, in 
• neopredmetena sredstva z nedolo�enimi dobami koristnosti. 

Neopredmetena sredstva s kon�nimi dobami koristnosti se amortizirajo. 
Neopredmetena sredstva z nedolo�enimi dobami koristnosti pa se 
prevrednotujejo zaradi oslabitve. 

Doba koristnosti neopredmetenih sredstev je opredeljena kot obdobje, v katerem 
se pri�akuje, da bo dolo�eno sredstvo posredno ali neposredno prispevalo k 
prihodnjim denarnim tokovom družbe.  

Pri ocenjevanju dobe koristnosti neopredmetenega sredstva naj bi se upoštevali 
naslednji dejavniki: 

• vsa morebitna pravna, zakonodajna ali pogodbena dolo�ila, ki bi lahko 
omejila dobo koristnosti sredstva,  

• vsa morebitna pravna, zakonodajna ali pogodbena dolo�ila, ki  
omogo�ajo obnovitev ali podaljšanje dobe koristnosti sredstva brez 
bistvenih stroškov, 

• u�inki staranja, potreb, konkurence in ostali gospodarski dejavniki, ki 
lahko vplivajo na dobo koristnosti sredstva,  

• pri�akovana doba koristnosti sredstva ali skupine sredstev podjetja, s 
katerim je doba koristnosti sredstva lahko povezana, 

• pri�akovana doba koristnosti sredstva v podjetju,  

• nivo stroškov vzdrževanja, ki so potrebni za pridobitev pri�akovanih 
prihodnjih gospodarskih koristi iz sredstva,  

• �as, ki bi ga podjetje potrebovalo za to, da bi samo izdelalo oziroma 
razvilo sredstvo, ki bi nudilo podobne gospodarske koristi kot tiste, ki bi 
jih dajalo druga�e pridobljeno sredstvo, se pri dolo�anju dobe koristnosti 
sredstva ne upošteva.  

V našem hipoteti�nem primeru poslovodstvo Podjetja A ugotavlja, da je 
patentirana tehnologija neopredmeteno sredstvo s kon�no dobo koristnosti (10 
let) in kot takšno predmet amortizacije. 

3. DOBRO IME KOT POSLEDICA PREVZEMA PODJETJA B   
Na podlagi do sedaj znanih parametrov, je vrednost dobrega imena v našem 
hipoteti�nem primeru prevzema Podjetja B možno ugotoviti na naslednji na�in: 
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Dobro ime kot posledica prevzema Podjetja B s strani Podjetja A v EUR 

Nabavna vrednost prevzema 200.000 
    
Poštena vrednost kratkoro�nih sredstev Podjetja B - 190.000 
Poštena vrednost dolgoro�nih sredstev Podjetja B -160.000 
Neopredmeteno sredstvo - patentirana tehnologija - 50.000 
Poštena vrednost finan�nih obveznosti Podjetja B +150.000 
Poštena vrednost poslovnih obveznosti Podjetja B +100.000 

Dobro ime  50.000 

Dobro ime po definiciji predstavlja presežek nabavne vrednosti prevzema 
(»purchase price«) nad pošteno vrednostjo prevzetih sredstev, obveznosti, 
pogojnih obveznosti in pripoznanih neopredmetenih sredstev.  

Nabavne vrednosti prevzemov so v dolo�enih situacijah podprte z ocenami 
vrednosti prevzetih družb, ki obi�ajno temeljijo na projekciji bodo�ih denarnih 
tokov prevzetega podjetja. Zelo pogosto pa se dogaja, da so nabavne vrednosti 
prevzemov bodisi dogovorjene ali pa �ustveno motivirane. V takih primerih le 
te ne bazirajo na projekcijah bodo�ih denarnih tokov, ali pa so predpostavke, ki 
so osnova vsake projekcije neracionalne. 

Dobro ime predstavlja torej pla�ilo prevzemnika, v našem primeru Podjetja A, 
za bodo�e ekonomske koristi, ki jih le-ta pri�akuje iz naslova prevzema Podjetja 
B. Bodo�e ekonomske koristi bodo ustvarjala sredstva, ki jih v �asu prevzema 
ni bilo mogo�e individualno identificirati in lo�eno pripoznati. Navedeno 
pomeni, da dobro ime bodo�e ekonomske koristi ustvarja zgolj v povezavi z 
drugimi sredstvi ali skupinami sredstev podjetja. 

4. SPREMLJANJE VREDNSOTI DOBREGA IMENA ZARADI 
POTREBE PO OSLABITVI  
Za preverjanje vrednosti dobrega imena ter pripoznavanje izgub zaradi slabitev 
se uporabljajo dolo�ila MRS 36.66 do 36.108. Dobro ime se preverja najmanj 
ob koncu vsakega poslovnega leta, oziroma kadar se pojavijo znaki za oslabitev. 

Preverjanje temelji na konceptu ugotavljanja nadomestljive vrednosti, ki je 
definirana kot, ve�ja od: 

• vrednosti pri uporabi (sedanja vrednost bodo�ih denarnih tokov 
posameznega sredstva, denar ustvarjajo�e enote ali podjetja kot celote) 

ali 
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• poštene vrednosti zmanjšane za stroške prodaje (znesek, ki ga je mogo�e 
pridobiti s prodajo sredstva ali denar ustvarjajo�e enote med dobro 
obveš�enima, neodvisnima in voljnima strankama v poslu, zmanjšan za 
stroške prodaje) 

Potreba po oslabitvi nastopi, �e je nadomestljiva vrednost sredstva ali denar 
ustvarjajo�e enote, ugotovljena bodisi kot vrednost pri uporabi ali poštena 
vrednost zmanjšana za stroške prodaje, manjša od njegove izvirne vrednosti. 

Prvi korak, ki ga poslovodstvo lahko naredi v smeri nadzora nad vrednostjo 
dobrega imena je, da redno spremlja zunanje in notranje dejavnike, ki bi lahko 
sprožili potrebo po oslabitvi, in sicer: 

• zunanji dejavniki 
- tržna vrednost sredstva se je v dolo�enem obdobju zmanjšala bolj, kot 

pa bi bilo ustrezno za normalno uporabo sredstva, 
- pomembne tehnološke, tržne, ekonomske ali zakonodajne spremembe 

so ali bodo imele pomemben negativen vpliv na vrednost sredstva,  
- donosi na primerljiva sredstva so se v dolo�enem obdobju pove�ali, 

kar bo imelo vpliv na diskontno mero za navedeno skupino sredstev. 
• notranji dejavniki 

- obstajajo informacije, da je posamezno sredstvo zastarelo ali 
poškodovano, 

- obstajajo informacije o spremembah, ki bodo materialno vplivale na 
dobo koristnosti posameznega sredstva, 

- obstajajo notranje informacije, da je ekonomska u�inkovitost 
posameznega sredstva bistveno slabša od pri�akovane. 

�e poslovodstvo presodi, da zaradi zunanjih ali notranjih dejavnikov obstaja 
možnost, da je sredstvo ali denar ustvarjajo�a enota oslabljena, se loti 
ugotavljanja njegove  nadomestljive vrednosti. 

Nadomestljive vrednosti se lahko ugotavljajo za posamezna sredstva (ta pristop 
ni pogost) ali pa za posamezne denar ustvarjajo�e enote, v dolo�enih primerih 
pa tudi za podjetje kot celoto (v tem primeru smatramo, da je denar ustvarjajo�a 
enota podjetje kot celota). 

Poleg spremljanja zunanjih in notranjih dejavnikov, pa je za spremljanje 
vrednosti dobrega imena klju�no sprotno preverjanje odstopanja med 
realiziranimi denarnimi tokovi posamezne denar ustvarjajo�e enote in 
na�rtovanimi denarnimi tokovi denar ustvarjajo�e enote, kot so bili upoštevani 
na dan prevzema. Predpostavljamo, da je bilo na dan prevzema prevzeto 
podjetje ovrednoteno. 

V našem hipoteti�nem primeru je bilo na dan prevzema Podjetje B na podlagi 
projekcije bodo�ih denarnih tokov ocenjeno na 200.000,00 EUR kar je 
predstavljalo nabavno vrednost prevzema. Vsaka od obeh denar ustvarjajo�ih 
enot, identificiranih znotraj Podjetja B,  je bila ocenjena na 100.000,00 EUR, in 
sicer na podlagi projekcije bodo�ih denarnih tokov, ki so bili diskontirani na 
sedanjo vrednost z uporabo ustrezne diskontne mere.  
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Eno leto po prevzemu Podjetja B, poslovodstvo ugotovi, da obstajajo zunanji in 
notranji dejavniki, ki nakazujejo na potrebo po oslabitvi. Za ta namen 
poslovodstvo pregleda projekcije, ki so bile podlaga za ugotovitev nabavne 
vrednosti na dan prevzema in ugotovi ali obstajajo materialno pomembna 
odstopanja realiziranih denarnih tokov od planiranih denarnih tokov v okviru 
posamezne denar ustvarjajo�e enote (v našem primeru DUE 1 in DUE 2).  

V našem hipoteti�nem primeru se po tem, ko so v skladu z MRS 36 preverjene 
nadomestljive vrednosti neopredmetenega sredstva in denar ustvarjajo�ih enot 
izkaže, da neopredmetenega sredstva in denar ustvarjajo�e enote 1 ni potrebno 
oslabiti. Realizacija denarnih tokov denar ustvarjajo�e enote 2 pa po koncu 
prvega letu, bistveno odstopa od plana denarnih tokov. Poslovodstvo zato 
projekcijo denarnih tokov te denar ustvarjajo�e enote korigira na na�in, da le-ta 
odraža realno zate�eno stanje na dan preverjanja in jih diskontira na sedanjo 
vrednost z ustrezno diskontno mero. Na ta na�in ugotovi, da je nadomestljiva 
vrednost denar ustvarjajo�e enote 2, eno leto po prevzemu enaka 75.00,00 EUR.  

Ker je dobro ime vedno povezano z bodo�imi denarnimi tokovi, ki jih ustvarjajo 
druga sredstva ali denar ustvarjajo�e enote, v našem hipoteti�nem primeru 
Podjetja B ugotavljamo, da je eno leto po prevzemu dobro ime potrebno oslabiti 
za 25.000,00 EUR. 

5. ZAKLJU�EK  
Za dobro ime velja, da je to neopredmeteno sredstvo, ki ustvarja bodo�e 
denarne tokove zgolj v povezavi z drugimi sredstvi podjetja. Posledi�no je 
vrednost dobrega imena možno spremljati le v povezavi z ocenjevanjem 
vrednosti sredstev, ki v podjetju ustvarjajo bodo�e denarne tokove. Navedeno je 
najlažje izvedljivo preko ocenjevanja vrednosti denar ustvarjajo�ih enot.  

V kolikor želi podjetje ažurno spremljati oceno vrednosti posamezne denar 
ustvarjajo�e enote je nujno, da je znotraj podjetja vzpostavljeno �im bolj 
natan�no ra�unovodsko spremljanje ekonomskih kategorij izkaza poslovnega 
izida in bilance stanja po posamezni denar ustvarjajo�i enoti. Le na ta na�in bo 
podjetje v relativno kratkem �asovnem obdobju sposobno iz izkaza uspeha in 
bilance stanja pripraviti podlago za �iste denarne tokove, ki so osnova za 
ocenjevanje vrednosti posamezne denar ustvarjajo�e enote.  

Realizirane denarne tokove denar ustvarjajo�e enote je potrebno primerjati s 
projekcijo denarnih tokov na dan prevzema. Navedeno implicitno zahteva, da je 
prevzeto podjetje na dan prevzema ocenjeno in da podjetje razpolaga s 
projekcijo bodo�ega poslovanja podjetja, ki temelji na dolo�enih predpostavkah. 
V kolikor smo v situaciji, da je bila prevzemna cena dolo�ena brez analiti�nih 
podlag in ocene vrednosti podjetja, bo poslovodstvo navedene podlage moralo 
vzpostaviti na dan, ko bo prvi� preverjalo dobro ime zaradi potencialne 
po0trebe po oslabitvi.   
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SUMMARY ●  

Goodwill in a business combination arises as a consequence of purchase price in excess 
of fair value of acquired assets and liabilities. Goodwill is defined as intangible assets 
with indefinite useful life and is therefore subject to at least annual impairment. In recent 
years we were evidencing acquisition activities where values of goodwill were material. 
In this paper I am therefore trying to provide some insights into logic of purchase price 
allocation, identification of intangible assets that arise out of acquisition and monitoring 
goodwill for potential impairment. 
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Priloga 1: Bilanca stanja Podjetja A in Podjetja B na dan 30.06.2008 

 

Podjetje A na dan 30.06.2008 v EUR   Podjetje B na dan 30.06.2008 v EUR 

Sredstva 1.000.000   Sredstva 350.000 

Dolgoro�na sredstva 505.000   Dolgoro�na sredstva 160.000 

Neopredmetena sredstva 55.000   Neopredmetena sredstva 10.000 

Opredmetena sredstva 450.000   Opredmetena sredstva 150.000 

Dolgoro�ne finan�ne naložbe 0   Dolgoro�ne finan�ne naložbe 0 

Kratkoro�na sredstva 495.000   Kratkoro�na sredstva 190.000 

Zaloge 125.000   Zaloge 40.000 

Kratkoro�ne finan�ne naložbe 45.000   Kratkoro�ne finan�ne naložbe 15.000 

Kratkoro�ne poslovne terjatve 250.000   Kratkoro�ne poslovne terjatve 125.000 

Denarna sredstva 75.000   Denarna sredstva 10.000 

A�R 0   A�R 0 

          

Obveznosti do virov sredstev 1.000.000   Obveznosti do virov sredstev 350.000 

Kapital 500.000   Kapital 100.000 

Rezervacije in dolgoro�ne P�R 0   Rezervacije in dolgoro�ne P�R 0 

Finan�ne obveznosti 300.000   Finan�ne obveznosti 150.000 

Dolgoro�ne finan�ne obveznosti 300.000   Dolgoro�ne finan�ne obveznosti 100.000 

Kratkoro�ne finan�ne obveznosti 0   Kratkoro�ne finan�ne obveznosti 50.000 

Poslovne obveznosti 200.000   Poslovne obveznosti 100.000 

Dolgoro�ne poslovne obveznosti 0   Dolgoro�ne poslovne obveznosti 0 

Kratkoro�ne poslovne obveznosti 200.000   Kratkoro�ne poslovne obveznosti 100.000 

P�R 0   P�R 0 
* Vsa sredstva in vse obveznosti so izkazane po poštenih vrednostih. 
** Podatki o podjetjih so izmišljeni. 


