
РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТРЕТМАН КРИПТО ИМОВИНЕ 
 

С обзиром да пословање крипто валутама као и осталом крипто имовином наставља 
да бележи глобални раст у обиму, вредности и броју трансакција, основне премисе за њихов 
третман као финансијских инструмената апсолутно нису задовољене. Овде је такође 
неопходно напоменути да је пословање истих још увек нерегулисано и неконтролисано од 
стране било којих институција попут централних банака и меродавних државних органа. 
Такође, битно је напоменути у вези пословања сложеност кључног технолошког процеса 
(криптографија), недостатак јасно дефинисаног правног оквира, те делимична 
нетранспарентност. Сви наведени фактори значајно отежавају регулаторима разумевање, 
праћење и контролу крипто пословања. 

Водећи рачуноводствени институти у државама попут САД-а и Велике Британије, 
као и сам IFAC су у овом тренутку јединствени у ставу да пословање крипто валутама и 
осталом крипто имовином није на линији прокламованих рачуноводствених стандарда, 
осим два о којима ће бити речи у наставку текста. Професија ће очигледно у будућности 
морати да модификује одређене рачуноводствене стандарде како би другачије “обухватила” 
или “истретирала” овај тип пословања у случају да се неопходни услови задовоље. 

 

Рачуноводствени третман 

 

Поред комплексности материје, као што је раније напоменуто, IFAC као и водећи 
рачуноводствени институти из држава у којима је пословање крипто валутама и осталом 
крипто имовином значајно, сагласни су у концизним и јасним препорукама да се исти имају 
третирати превасходно као:  

• нематеријална улагања (IAS 38) или  

• залихе у случајевима где је трговина крипто валутама и осталом крипто имовином 
од значаја (IAS 2) – далеко ређе. 

 

У случају третмана крипто валута и остале крипто имовине у виду залиха (IAS 2), 
вредновање истих би било по фер тржишној вредности (FMV) умењеној за трошкове 
продаје, док код крипто валуте које имају третман нематеријалних улагања постоје опције. 
Наиме, предузеће исте може третирати по: 

• набавној вредности умањеној за амортизацију (полазећи од тога да крипто валута 
има век трајања) и потенцијално обезвређивање у случају пада вредности исте. У овом 
случају негативни ефекти би били третирани као трошак. У случају пораста вредности 
крипто имовине, не би дошло до корекције вредности, већ би се и даље водила по набавној 
вредност. 



• у варијанти где постоји развијено тржиште на коме се врши трговина крипто 
имовином, предузеће може да врши ревалоризацију (вредновање) својих валута тако што 
би евентуални пад вредности био евидентиран као губитак у билансу успеха, а пораст 
индиректно у капиталу као “other comprehensive income”. 

У било ком случају, предузећа би у напоменама уз финансијске извештаје требало 
да обелодане природу крипто валута које поседују, њихов рачуноводствени третман као и 
начин вредновања истих. 

Закључак 

Марта 2019. године, “the IFRS Interpretations Committee” донео је привремену одлуку 
да не стави на расправу стандард којим би се додатно регулисла ова материја већ је расписао 
позив чланицама да пруже своја мишљења о рачуноводственом третману крипто валута и 
остале крипто имовине. Процес је у току. 
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