
 

1 
 

 

МРС 38 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – ЛИЦЕНЦА ЗА СОФТВЕР 

 

Ви сте набавили известан број рачунара за ваше запослене. 

Када су рачунари стигли, ви сте учинили онлајн набавку кореспондентног броја 

лиценци Windows XY оперативног система потребних за покретање ваших рачунара. 

Такође, купили сте лиценцу за коришћење специфичног рачуноводственог софтвера.  

На основну набавну цену од вас се захтева да још плаћате годишњу накнаду за 

надоградњу софтвера. Ви можете наставити коришћење лиценце за рачуноводствени 

софтвер без годишње накнаде за надоградњу, и ви не желите да примате 

ажурирања.  

Овде, ви имате 3 позиције: 

1. Оперативни систем Windows XY  

То је нематеријална имовина јер испуњава све критеријуме за признавање. 

Подсетимо се ти критеријуми су: могућност идентификације, контрола и 

будуће економске користи. За детаљније о овим критеријумима упућујемо вас 

на параграфе од 11 до 17 из МРС 38. 

Међутим, оперативни систем је интегрални део рачунара, јер рачунар не 

може да ради без тог система. 

Због тога, ви треба да признате рачунар заједно са оперативним системом као 

некретнине, постројења и опрема, а не као одвојену нематеријалну имовину. 

Параграф 4 из МРС 38 гласи: Нека нематеријална имовина може бити 

садржана у физичкој супстанци, као што је компакт диск (у случају 

компјутерског софтвера) правна документација (за патенте или лиценце) или 

филм. Када одређује да ли неку имовину која садржи и елемент и 

нематеријалног и материјалног треба третирати према МРС 16 Некретнине, 

постројења и опрема или као нематеријалну имовину, према овом стандарду, 

ентитет користи расуђивање да би проценио који елемент је значајнији. На 

пример, компјутерски софтвер – за машину алатку која се контролише 

компјутером, која не може да функционише без тог специфичног софтвера 

као саставног дела повезаног са хардвером те се и третира као некретнине, 

постројења и опрема. Исто важи и за оперативни систем рачунара. Када 

софтвер није саставни део хардвера, компјутерски софтвер се третира као 

нематеријална имовина. 

2. Лиценца за рачуноводствени софтвер 

Ово је нематеријална имовина. 

У овом случају, потребно је да признате лиценцу као нематеријалну имовину, 

због тога што рачуноводствени софтвер није есенцијалан за рад рачунара. 

3. Годишње ажурирање  

Годишње ажурирање не испуњава дефиницију нематеријалне имовине, због 

тога што није одвојиво. 

Према МРС 38 пар 12, имовина је препознатљива ако је или: 
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a) Одвојива, односно када се може одвојити или оделити од ентитета и 

продати, пренети, лиценцирати, изнајмити или разменити било 

појединачно или заједно са повезаним уговором, препознатљивом 

имовином или обавезом, без обзира да ли ентитет има намеру да то 

уради, 

b) …………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Годишње ажурирање је расход који се када настане евидентира у билансу 

успеха. 

Ви ово можете посматрати слично трошковима одржавања  и поправки 

некретнина, постројења и опреме. 
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