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Агенда 

• Делокруг и дефиниции  
• МСС 32 

o Обврски и капитал  
o Пребивање финансиско средство и финансиска 

обврска  

• МСС 39 
o Класифицирање на финансиски инструменти 

o Мерење на финансиски средства и обврски  
o Деривати и вградени деривати 

o Хеџинг и сметководство за хеџинг 
o Признавање и депризнавање  

 



Цели 
• МСС 32  

o Воспоставување начела за прикажување на финансиските 
инструменти како обврски или капитал, како и начела 
за пребивање финансиски средства и финансиски обврски. 

• МСС 39 

o Воспоставување начела за признавање и мерење на 
финансиски средства, финансиски обврски и одредени 
договори за купување и продавање нефинансиски ставки.  

• МСФИ 7 

o Барање за ентитетите во нивните финансиски извештаи да 
има обелоденувања што ќе им овозможат на корисниците да 
го проценат следново:  

 Значењето на финансиските инструменти за 
финансиската состојба и успешноста на ентитетот; и  

 Природата и доменот на ризиците од финансиските 
инструменти на коишто е изложен ентитетот за време на 
периодот и на датумот на известување и како ентитетот 
управува со тие ризици. 



Делокруг  
и  
дефиниции 



Делокруг 

• МСС 32 и МСС 39 се однесуваат на: 
1. Повеќето финансиски инструменти  
2. Одредени договори за купување или продажба на 

нефинансиски ставки (предмет на потенцијални нето 
порамнувања)  



Дефиниција: Финансиски инструмент 

Договор од којшто произлегува: 
 
 

ФИНАНСИСКО СРЕДСТВО 

    и  

кај еден ентитет 

кај друг ентитет... истовремено. 

ФИНАНСИСКА ОБВРСКА 
или  

КАПИТАЛЕН ИНСТРУМЕНТ  



Финансиски инструменти 

Финансиско средство кај: Финансиска 
обврска/капитален 

инструмент кај:  
Капитален инструмент Инвеститор (акционер) Емитент (друштвото) 

Банкарски депозит  Депонент  Банка  

Должничка хартија од вредност 
(позајмувања) 

 
Банка (заемодавател) 

 
Заемопримател  

Банкарски заем  Инвеститор  Заемопримател/емитент 

Побарување од купувач  Друштво Купувач 

Резерва за ликвидност (кај Народна 
банка) 

 
? 

 
? 

Даночна обврска ? ? 

Однапред платено осигурување  ? ? 

Однапред примен приход ? ? 



Дефиниција: 
Финансиско средство  

 
Финансиско средство: 
 
• Секое средство во форма на: 

o готовина; 
o договорно право за примање готовина или друго финансиско 

средство од друг ентитет; 
o договорно право за размена на финансиски инструменти со 

друг ентитет под потенцијално поволни услови; 
o капитален инструмент на друг ентитет. 



Дефиниции: 

• Финансиска обврска 
o Секоја обврска што преставува договорна обврска за: 

 давање готовина или друго финансиско средство на друг 
ентитет; или 

 размена на финансиски инструменти со друг ентитет под 
потенцијално НЕповолни услови. 

 
• Капитален инструмент 

o Секој договор со којшто се докажува резидуално учество во 
средствата на друг ентитет по одбивањето на сите негови 
обврски. 

 



Примери 

• Секој договор од којшто произлегува и финансиско средство кај 
еден ентитет и финансиска одговорност или капитален 
инструмент кај друг ентитет.  

• Финансиски средства  
o пр. готовина, побарувања, вложувања во должнички и 

сопственички хартии од вредност, деривативни финансиски 
средства 

• Финансиски обврски 
o пр. обврски, емитиран долг, деривативни финансиски обврски  

• Капитални инструменти 
o Договор што докажува резидуално учество  
o пр. обични акции и одредени деривати на сопствените акции  



Видови финансиски инструменти 

        Комбинирани 
 

• Конвертибилен долг 
• Двојно-валутна  

обврзница 

   

     Деривати 
 

• Термински договори - 
форварди/фјучерси 

• Финансиски опции 

• Свопови 

• Финансиски гаранции  
 

Примарни 
 

• Готовински 
депозити 

• Обврзници, 
заеми, 
позајмувања  

• Побарувања/ 
обврски 

• Капитални  инстр
ументи 

 

Финансиски инструменти  



IAS 32 
Presentation МСС 32 

Прикажување 



МСС 32: Прикажување 

• Класифицирање на финансискиот 
инструмент како обврска или капитал  

• Пребивање на финансиско средство и 
финансиска обврска  



Обврски и капитал 

• Емитентот треба да го класифицира 
финансискиот инструмент или неговите 
компоненти во согласност со 
суштината на договорниот аранжман и 
дефинициите за финансиска обврска и 
капитал 

• Клучни аспекти: 
o Суштината пред формата 

o Разделно класифицирање 



Начела  
• Класификација на инструментот или неговите компоненти при 

првичното признавање како финансиска обврска, финансиско 
средство или капитален инструмент во согласност со 
содржината на  договорниот аранжман и дефинициите за 
финансиска обврска, финансиско средство и капитален 
инструмент. 

 
• Доколку финансискиот инструмент содржи и елемент - обврска 

и капитален елемент, тогаш компонентите на инструментот се 
класифицираат одделно. 

 



Класифицирање обврски 

• Договорна обврска за давање готовина 
или друго финансиско средство: 
o Задолжителни отповикливи приоритетни акции; 
o Инструмент којшто имателот може повторно да му го продаде 

на емитентот. 

• Обврска дури и кога обврската е 
условена: 
o Условена од согласност од страна на регулаторно тело; 
o Условена од другата страна и нејзиното право на 

отповикување. 

 



Класифицирање капитал 

• Капиталот произлегува во 2 случаи: 
o Кога нема договорна обврска да се достави готовина или 

финансиски средства или неповолна размена;  
o Доколку порамнувањето се прави со сопствени акции, може да 

биде:  
 Недеривативен: порамнување со фиксен број акции 

 Деривативен: порамен со фиксна готовина за фиксен број 
акции 

• Кога има варијабилен број акции, не може да 
биде резидуално учество → се класификува 
како обврска 



Сложени инструменти 

• Сложен инструмент е емитиран единствен финансиски 
инструмент што содржи и елемент на обврска и 
елемент на капитал 

• Пример: Конвертибилна обврзница 
o Ентитетот издава обврзница што носи камата и му доделува 

на имателот право да ја конвертира обврзницата во 
капитален инструмент на емитентот 

• „Разделно класифицирање‟: 
o Обврската за плаќање камата и исплата на главнина е 

обврска  
o Опцијата за конверзија на капиталот е капитал 



Начела 

• Сложен инструмент 
o Финансискиот инструмент што истовремено содржи и компонента 

обврска и компонента капитал треба да се класифицира и 
прикаже разделно. 

o Пример: Конвертибилна обврзница, независно дали нејзината 
конверзија во сопственички акции на емитентот е задолжителна 
или по избор на имателот на истата. 

• Метод за разделување на компонентата обврска од 
компонентата капитал  
o Компонентата обврска најпрво се проценува по објективна 

вредност, што ја дава првичната книговодствена вредност на 
компонентата обврска. 

o Објективната вредност на компонентата обврска потоа се одзема 
од објективната вредност на инструментот, а остатокот ја 
преставува компонентата капитал. 



Пример за разделно класифицирање  

1.Искористете го првичниот книговодствен износ на 
сложениот инструмент како појдовна точка; 

2.Определете ја објективната вредност на 
компонентата обврска; 

3.Доделете го остаточниот износ на компонентата 
капитал 

• Извршивте емисија на конвертибилен долг со приход 
од 100  

• Објективната вредност на опцијата за капитална 
конверзија се проценува на 12 

• Тековната вредност на исплатите на главнина се 
проценува на 90 

• Доделете ја вредноста 90 на компонентата обврска, а 
остаточната вредност 10 на компонентата капитал. 



Откупени сопствени акции 
• Откупени сопствени акции 

o Купувањето сопствени капитални инструменти (трезорски 
акции) треба да се одземе од капиталот. Во билансот на успех 
не се признава никаква добивка или загуба од купување, 
продажба, емитување или поништување на сопствените 
капитални инструменти на ентитетот. 



Потенцирање на  
начелото за капитал 

• Финансискиот инструмент е капитален 
инструмент, а не финансиска обврска ако и 
само ако: 
o Инструментот не вклучува никаква обврска за: 

 давање готовина или други финансиски средства; или 

 размена на финансиски средства или финансиски обврски под 
потенцијално неповолни услови за ентитетот. 



Билансот на успех  
и капиталот 

• Камати, дивиденди, загуби и добивки 
o Каматите, дивидендите, загубите и добивките што се 

однесуваат на финансиски инструмент или компонента коишто 
се финансиска обврска се признаваат како приход или расход 
во билансот на успех.  

o Распределбите кон имателите на капитален инструмент 
ентитетот директно ги евидентира како долг од капиталот. 



Пребивање 

• Финансиското средство и финансиската 
обврска се пребиваат и нето износот се 
прикажува во билансот на состојба ако и 
само ако ентитетот: 
o Моментално има законски применливо право да ги пребие 

признаените износи; и 

o Има намера или да изврши намирување на нето основа или 
истовремено да го реализира средството и да ја намири 
обврската. 



IAS 39 
 
Classification of Financial 
Assets & Financial Liabilities 

МСС 39 

 

  Класифицирање финансиски  
  средства и  
  финансиски обврски  



Класифицирање  

• Ентитетот треба да ги класификува 
финансиските инструменти во една од 
следните категории:  
o Финансиски средства 

 Финансиски средства по објективна вредност преку 
добивка или загуба 

 Вложувања чувани до доспевање 
 Заеми и побарувања  
 Финансиски средства расположливи за продажба  

o Финансиски обврски  
 Финансиски обврски по објективна вредност преку 

билансот на успех 

 Останати 



Classification of Financial Assets  

Финансиски  
средства  

По објективна 
вредност преку 
биланс на успех 

 

Чувани до 
доспевање Заеми и 

побарувања 

Распол. за 
продажба 

Назначени 
по првично 
признавање 

 

Чувани за 
тргување 

 



Чувани за тргување 

• Стекнати или настанати единствено за:  
o нивно продавање или повторно купување во блиска иднина. 

• Независно од причините за негово 
стекнување:  
o финансиското средство е дел од портфолио за коешто постои 

доказ за скорешна конкретна шема за краткорочно 
обезбедување профит. 



Чувани за тргување (продолжение) 

• Деривативни финансиски средства и 
деривативни финансиски обврски: 
o секогаш се наменети за да се чуваат за тргување  

• ОСВЕН 
o доколку не се назначени и се ефективни хеџинг инструменти. 

 



По дефиниција  

По објективна вредност преку билансот на успех 

Деривати 

Намера во блиска иднина  

По назначување  

Неусогласености во 
сметководството 

Управувани или 
проценети врз основа на 

објективна вредност  

Вграден дериват 

Да не биде некотиран 
капитал  

Краткорочно 
обезбедување профит  

Рекапитулар: по објективна вредност 

 преку билансот на успех  



Чувани до доспевање 

• Средства со фиксни или утврдливи 
исплати и фиксно доспевање: 
o за коишто претпријатието има позитивна намера и способност 

да ги чува до доспевање  

• освен 
o заеми и побарувања; и 

o оние коишто ентитетот по првичното признавање ги назначува 
по објективна вредност преку билансот на успех или 
оние коишто ентитетот ги назначува како расположливи за 
продажба. 



• Намера 

• Способност  
o Финансиската способност, како и правните или другите 

ограничувања може да спречат класифицирање како 
„чувани до доспевање“ (HTM). 

• Се исклучуваат: 
o Капиталните инструменти  
o Заемите и побарувањата 



Пример 

• Прашање:  
o Дали еден ентитет може да ги примени условите засебно за 

средствата чувани до доспевање во посед на различни 
друштва во една консолидирана групација? 

 на пример, доколку тие друштва - членови на групацијата 
се наоѓаат во различни земји со различни правни и 
економски опкружувања 



• Прашање:  
o Дали еден ентитет може да ги примени условите засебно за 

средствата чувани до доспевање во посед на различни 
друштва во една консолидирана групација? 

 
• Одговор: Не 

o Доколку ентитетот продал, пренел или искористил опција за 
продажба на поголем од незначителен износ на вложувања 
класификувани како финансиски средства чувани до 
доспевање во консолидираните финансиски извештаи, тогаш 
ентитетот не може да класифицира ниту едни финансиски 
средства како средства чувани до доспевање во 
консолидираните финансиски извештаи, освен доколку не се 
исполнети условите. 



Заеми и побарувања 
• Финансиски средства со фиксни или 

определиви исплати коишто не котираат 
на активниот пазар, освен: 

 оние коишто се наменети за продажба веднаш или во блиска иднина 
и коишто треба да се класифицираат како „чувани за трговија“; и 

 оние коишто се назначен по првичното признавање по објективна 
вредност преку билансот на успех; или 

 оние коишто се назначен по првичното признавање како 
„расположливи за продажба“; или 

 оние од коишто имателот можеби нема значително да го поврати 
целосно своето првично вложување, освен доколку тоа не е поради 
кредитно влошување и коишто ќе ги назначи како „расположливи за 
продажба“. 

 



• Повеќе не се бара да потекнуваат од ентитетот  
• Фиксни/определиви исплати („тивки“ на доспевање)  

o Не се применува за инструменти што котираат на активните 
пазари  

o Не се применува доколку не се поврати целокупното 
вложување  → Расположливи за продажба (AFS) 

o Купените заеми повеќе не мора да бидат „чувани до 
доспевање“ (HTM) 



Расположливи за продажба 

• Финансиските средства коишто не се 
назначени како „расположливи за продажба“ 
или коишто не се класифицирани како: 
1. заеми или побарувања; 
2. вложувања чувани до доспевање; или 

3. финансиски средства по објективна вредност преку биланс на 
успех.  



Пример 

• Прашање:  
o Доколку едно претпријатие одлучи да продаде финансиско 

средство достапно за продажба во блиска иднина, дали треба 
да го прекласифицира тоа средство во категоријата „чувано за 
тргување“? 



• Прашање:  
o Доколку едно претпријатие одлучи да продаде финансиско 

средство достапно за продажба во блиска иднина, дали треба 
да го прекласифицира тоа средство во категоријата „чувано за 
тргување“??  

• Одговор: НЕ 
o Назначувањето на едно средство како „чувано за тргување“ се 

заснова врз целта за негово првично стекнување.  



Рекапитулар 

• Објективна вредност преку биланс на успех   
 Со цел продавање/повторно купување во блиска иднина 

 Дел од портфолио со доказ за скорешна конкретна краткорочна 
добивка 

 Дериват 

 Назначени при првично признавање 

• Чувани до доспевање (HTM) 
o Фиксни исплати и доспевање со позитивна намера за чување до 

доспевање  

• Заеми и побарувања (LR) 
o Недеривативи со фиксни исплати што не котираат на активниот 

пазар  

• Расположливи за продажба (AFS) 
o Недеривативи назначени при класифицирањето како „останати“ 

(по автоматизам основна категорија за „останатите“ вложувања) 



Класифицирање на финансиски обврски 

Финансиски 
обврски 

По обј. вредн. 
 преку бил. на успех  

Останати 

* Не е допуштено нивно прекласификување во оваа или 
надвор од оваа категорија  

Назначени 
по првично 

признавање* 

 

Чувани за 
тргување 



At Fair Value Thru P&L  

• Comprises 
o a) Financial liabilities held for trading: 

 Financial liabilities that are incurred with an intention to repurchase them 
in the near term 

 Financial liabilities that are part of a portfolio of identified financial 
instruments that are managed together and for which there is evidence of 
a recent pattern of short-term profit-taking 

 Derivative liabilities that are not hedging instruments 

 The obligation to deliver securities borrowed by a short seller (an 
enterprise that sells securities that it does not yet own) 

  
o b) Designated as “fair value thru P/L” upon initial recognition 

 
• The fact that a liability is used to fund trading activities does 

not make that liability one held for trading 



IAS 39 
Measurement 

  

 МСС 39 

 Мерење 



Првично мерење 

• Финансиското средство или финансиската 
обврска првично се мери по објективната 
вредност  

Финаниски 
средства/обврски по 
објективна вредност 

преку биланс на 
успех 

Финансиски 
средства/обврски чу
вани до доспевање 

Трошоци на трансакцијата: 
• се вклучуваат трошоците за 

стекнување 

• не се вклучуваат трошоците што 
може да настанат при 

ослободување од 
фин.средство/обврска 

• Директно се поврзани со 

Заеми и 
побарувања 

финансиски 
средства 

расположливи за 
продажба 

плус трошоците на 
трансакцијата 



Првично мерење 

• Финансиското средство или финансиската 
обврска треба првично да се мерат по 
објективна вредност. 

 
• Трошоците на трансакцијата се вклучуваат во 

првичното мерење за ставки што 
последователно не се мерат по објективна 
вредност, а промените на објективната 
вредност се признаваат во билансот на 
успех.  
o Пр. Платените надоместоци и провизии се додаваат на 

стекнатото средство и се одземаат од емитираната обврска  



Пример 

• Кредит со рок на отплата од 5 години по 
моментална каматна стапка 
o Износ на издаден заем: 100 

o Манипулативен трошок за издавање: 1 

•  Книжење 
o Dr Заем - средство: 101 

o Cr Готовина (Позајмен износ): 100  
o Cr Готовина (Манипулативен трошок за издавање):1  



Првично мерење 

• Објективната вредност на еден 
финансиски инструмент при првичното 
признавање обично е цената на 
трансакцијата. 

• Меѓутоа, доколку дел од дадениот или 
примениот надоместок е за нешто 
друго освен за финансискиот 
инструмент, објективната вредност се 
проценува според техника за 
валоризација. 



Пример  

• Објективната вредност на долгорочен заем без 
камата може да се процени како сегашната 
вредност на сите идни готовински примања 
досконтирани за вообичаената пазарна каматна 
стапка за некој сличен инструмент (во однос на 
валутата, периодот, видот камата и други 
фактори) со сличен кредитен рејтинг.  



Последователно мерење 

• Финансиски средства 
o се мерат последователно 

Заеми и 
побарувања 

вложувања 
чувани до 
доспевање 

по обј. вредност 

хартии од 
вредност 

расположливи за 
продажба по набавна вредност Некотирани 

капитални инстр.  
и поврзани 
деривати 

По обј. вредн. 
преку билансот 

на успех 

       по амортизирана вредност 



Чувани до доспевање 

• Вложувања чувани до доспевање:  
• Амортизирана цена 

o Финансиски средства со фиксни или определливи исплати и 
фиксно допсевање за коишто претпријатието има позитивна 
намера и способност да ги чува до доспевање. 

• Амортизираната цена преставува: 

Првична цена 
Ислати на 
главнината 

Кумулативна 
амортизација на 
разликата помеѓу 
првичниот износ и 

износот на 
доспевање 

Отпис за 
оштетување или 
ненаплатливост  

- +/- - 

 
Амортизацијата се признава во билансот на успех 



Заеми и побарувања  
• Заеми и побарувања:  
• Амортизирана цена 

o Финансиски средства со фиксни или определливи исплати што 
не котираат на активен пазар  

o Амортизацијата се признава во билансот на успех 



По објективна вредност преку 
билансот на успех  

  
• Објективна вредност преку билансот на 

успех: Објективна вредност 
o добивката/загубата од промените на објективната вредност се 

признава во билансот на успех 



Расположливи за продажба  

• Расположливи за продажба:  
• Се мерат по објективна вредност: 

o промените на објективната вредност се внесуваат во 

капиталот сè додека средството не се депризнае или не му се 

намали вредноста поради оштетување;  
o приходите од камати, девизните добивки и загуби, како и 

загубите од оштетување  се пријавуваат во билансот на успех.  

• Влијание на билансот на успех слично 
како кај средство мерено по набавна 
вредност или амортизирана вредност  



Категорија на финансиско 
средство 

Чувани по 
амортизирана 

цена  

Чувани по 
објективна 
вредност 

 
Објективна вредност преку 
билансот на успех 

• Деривати 

• Тргување 

• Избор 

 
 
 
 
I/О 

Капитал 

Заеми и побарувања 

Чувани до доспевање 

Расположливи за продажба 



Инструменти не по 
објективна вредност  

Заеми и побарувања  

Вложувања чувани до 
доспевање 

Некотирани капитални 
инструменти или  деривати 

поврзани со некотирани 
капитални инструменти 

Не може да се измерат 
веродостојно  



Последователно мерење: финансиски обврски 

• Финансиските обврски се мерат последователно:  

Сите дериватни 
обврски освен 

оние повзрани со 
некотирани 
капитални 

инструменти 

 
Оние назначени по 

објективна вредност 
преку билансот на 

успех 

Сите останати 
финансиски 

обврски  
(пр. обврски кон 

добавувачи, 
банкарски кредити) 

По амортизирана 
вредност 

По 
објективна 
вредност 



Категорија на 
финансиска 

обврска 

Чувани по 
амортизирана 

цена 

Чувани по 
објект. 

вредност 

Објективна вредност преку 
билансот на успех 

- Деривати 

- Тргување  
- Избор 

Останато 



Рекапитулар  

Признавање во билансот на состојба на промените на објективната вредност од 
билансот на успех  
 
• Финансиски средства  

o Објективна вредност преку биланс на успех - Обј. вредност - ДА 

o Расположливи за продажба - Обј. вредност - НЕ (во капиталот) 
o Чувани до доспевање - амортизирана цена - НЕ 

o Заеми и побарувања - амортизирана цена - НЕ 

o Некотиран капитал - набавна вредност - НЕ  
 
• Финансиски обврски  

o Објективна вредност преку биланс на успех - Обј. вредност - ДА  
o Останати - амортизирана цена - НЕ  


