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Сажетак: За многа предузећа највећи део вредности произлази из растуће снаге 
њихових марки (брендова /brands/). Управо због тога што вредност марке у 
знатној мери утиче на вредност предузећа, њихов менаџмент треба стално да 
надзире капитализацију марке тј. повећање вредности предузећа с обзиром на 
повећање вредности марке. У модерној „ економији купца” мењају се параметри 
утврђивања вредности предузећа. Бројна предузећа из терцијалног и квартарног 
сектора своју вредност темеље на купцу, односно клијенту. У надолазећој 
будућности већина предузећа ће бити вреднована директно пропорционално 
вечичини и развијеношћу односа са купцима као „ главне“ имовине. У новијој 
рачуноводственој теорији у том смислу се све више говори о вредности купца, 
односно вредности животног века купца (Customer Life-time Value – CLV), 
односима с купцима као капиталу  (Customer Relationship Capital – CRC), 
маркетингу базираном на вредности (Value-based Marketing – VBM) итд. С друге 
стране нагли преокрет у стварању вредности од материјалне према 
нематеријалној имовини се одражава и на све веће одступање између вредности 
нето имовине предузећа и његове тржишне валоризације. Комбинација растућег 
економског значаја марке и реформа рачуноводствених стандарда повећали су 
значај вредности коју марке дају предузећу. У раду је извршена анализа 
финансијског вредновања марке. Након увода, размотрена је, најпре, повезаност 
између вредности марке и вредности предузећа, а након тога и веома детаљно – 
вредновање марке са фокусом на њене финансијске ефекте, узимајући у обзир 
разне приступе и методе.  
Кључне речи:вредновање марке, вредност марке, рачуноводствени стандарди 
 
Abstract: For many companies the most of their value consists of the increase of their 
brands value. Precisely because of the fact that brands’ value determine the value of the 
company significantly, its management should constantly monitor the capitalization of 
brand i.e. increase the company's value regarding increased brand value. In modern 
"buyer’s economy" parameters determining the company's value evolves. Numerous 
from the tertiary and quaternary sector companies bases its value on their customers, 
i.e. clients. In near future, most companies will be evaluated according to the “size” and 
the level of development of relationship with customers, as their “major” asset. In 
modern accounting theory there is a growing interest for the customer value, i.e. the 
Customer Life Time Value – CLV, the Customer Relationship as Equity – CRE, 
Customer Relationship Capital – CRC, Value based marketing – VBM and so on. 
On the other hand a sharp change in the value creation (from the tangible to intangible 
assets) influences the growing discrepancy between the value of net assets of the 
company and its market valuation. The combination of a growing brand’s economic 
importance and the reform of accounting standards had increased the importance of the 
values that brands adds to the companies. This paper presents the analysis of brand’s 
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financial valuation. After the introduction, firstly we described relationship between the 
brand valuation and company’s value. Secondly, we have analyzed in details brand 
valuation focused on its financial effects, including different approaches and methods. 
Keywords: brand valuation, brand equity, accounting standards 

 
УВОД 

 
Да би се неко средство могло признати као ставка 

нематеријалне имовине мора удовољити: а) дефиницији 
нематеријалног средства и б) критерију признавања. 

Дефиниција нематеријалне имовине, према МРС-38 – 
Нематеријална имовина захтева могућност утврдивости, контролу 
ресурса и постојање будућих економских користи (МРС 38, тач. 18). 

Имовина задовољава критеријум утврдивости ако се може 
одвојити или разлучити од субјекта и продати, пренети, 
лиценцирати, изнајмити или разменити, засебно или заједно с 
припадајућим уговором, имовином или обавезом, или произлази из 
уговорних или других законских права, назависно о томе да ли се та 
права могу преносити или одвојити од субјекта или од осталих права 
или обавеза. Контрола ресурса, пак одражава способност темељем 
правних средстава заштите било путем других начина контроле. 
Будуће економске користи које проистечу из нематеријалног 
средства могу садржавати приход од продаје производа или услуга, 
трошковне уштеде или друге користи које произлазе из употребе тог 
средства. 

Кад удовољи дефиницији нематеријалног средства, 
нематеријална имовина мора удовољити и критеријумима 
признавања у смислу да је: 1) вероватно да ће будуће економске 
користи својствене имовини притицати у субјект, те, 2) да се трошак 
набавке те имовине може утврдити поуздано (МРС 38, тач. 21). 

Марка (brand) може бити израз само једног производа, групе 
производа/услуга који имају исту функцију, али и групе производа 
које имају различиту функцију као прeпознатљивих производа 
одређеног предузећа у којем се случају ради о корпоративној марци 
(corporate brand). У рачуноводственом смислу марка спада у групу 
нематеријалне имовине регулисану пре свега МРС-38- 
Нематеријална имовина, МСФИ-ом 3 – Пословна спајања и МРС-ом 
36 – Умањење имовине. 

Марка као нематеријална имовина додаје вредност основном 
производу (или услузи) повећавајући му тржишну цену или 
тржишни удео у односу на небрендиране производе или услуге. 
Јасна је повезаност вредности марке и вредности предузећа која је 
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поседује. Јака марка повећава новчани ток на следеће начине (Doyle, 
2008, стр. 235-236): 

1. Повећањем цене производа и услуга. Зато што купци имају 
поверење у својства и квалитет брендираних 
производа/услуга и зато што марке нуде пожељне асоцијације 
и искуства, купци уобичајено за производе и услуге с марком 
плаћају више цене (ценовну премију). 

2. Повећањем обима продаје. Уместо пуне ценовне премије коју 
марка може оправдати предузеће може користити просечне 
тржишне цене и тако повећати продају брендираних 
производа, односно услуга. 

3. Снижавањем трошкова. Водеће марке постижу економију 
размера чији је резултат смањивање трошкова како оних 
варијабилних (нпр. трошкова израде), тако и фиксних (попут 
маркетиншких и дистрибуциoних трошкова и др.) 

4. Повећањем искоришћености имовине. Предузеће с јаким 
маркама повећава коришћење имовине боље користећи своје 
производне потенцијале и дистрибуцијске канале. 
На вредност марке утиче целокупни идентитет марке и 

карактеристике производа које купци спознају као и услуге током 
куповине или коришћења производа/услуге, мишљења других људи 
који су имали искуства с тим производом/услугом, све промотивне 
активности везане за производњу/услугу итд (Вранешевић, 2007, стр. 
158). Но марка не мора бити увек у потпуној директној вези с 
производима и услугама који се тренутно продају под том марком на 
тржишту. Независно о њима марка постиже сопствену тржишну 
цену зависно од прошлих акитвности, као и очекиваних активности у 
будућности. Једноставно речено она може значити и стратешку 
одредницу управљања предузећем. 

 
1. ПОВЕЗАНОСТ ИЗМЕЂУ ВРЕДНОСТИ МАРКЕ И 

ВРЕДНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Последњих деценија догодиле су се значајне промене у 
изворима конкурентске предности на глобалном тржишту. 
Организације постају свесне да је конкурентност заснована на 
технолошким предностима привремена и да одржива конкурентска 
предност ѕаправо почива на нематеријалним ресурсима. Уместо 
капитала, земље и рада, традиционалних фактора производње, 
кључне речи међународног пословног успеха постале су знање, 
иновације, марке (брендови), потрошачи (Митић, 2014, стр. 32). 
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Марка је више од производа, то је физички и перцепцијски 
ентитет. Јер, док је физички аспект марке препознатљив јер се 
појављује у облику производа/услуге, перцепцијски аспект марке је 
теже препознати јер егзистира искључиво у свести купца. Дакле, 
марка је у стварности више него име, лого, симбол. Она представља 
све оно што производ или предузеће дефинише у свести купца. 
Марка је веза између производа и купца укупно искуство које купац 
има с производом. Стога, стварање марке тражи бригу о сваком 
могућем контакту купца с марком. Вредност марке се за купца 
састоји у редуцирању ризика, уштеди времена и унутрашњем 
задовољству. И тако дуго док производ као марка задовољава 
очекивања купца његова цена ће се знатно разликовати од 
истоврсних, али небрендираних производа. 

У сврху привлачења купца треба створити јаки идентитет 
марке који даје слику вредности коју ће потенцијални купац 
препознати. Добра или препознатљива марка мора имати име које 
конзистентно с њезиним вредносним позиционирањем. Добра марка 
мора изражавати позитивну асоцијацију, стога се за стварање 
идентитета марке користе карактеристичне речи, слоге, боје, 
симболи, логотипови и др. Карактеристична реч коју на пример, 
користи Volvo је сигурност. Многа предузећа користе и слогане који 
се понављају у свакој њиховој реклами, а стално понављање слогана 
готово хипнотички делује на купца у којем буди позитивне 
асоцијације о марки. Осим карактеристичне речи и слогана за 
препознавање марке важне су и боје, те симболи и логотипови. 

Вредновање нематеријалне имовине па тако и марке захтева 
известан степен процене и субјективности. Оно није искључиво 
базирано на трошку већ се може повезати и с будућим зарадама. У 
том смислу максимализација вредности марке може представљати 
циљ доследан корпоративном циљу максимилазије вредности за 
деоничаре. У данашње време основни циљ пословања свих 
предузећа, без обзира да ли је реч о предузећима из приватног или 
јавног сектора, јесте дугорочност пословања уз остваривање профита 
(опширније видети: Мијић и сар., 2015, стр. 215). Вредност је 
функција три примарне варијабле: профитабилности, раста и ризика. 
Пословање се вреднује на бази будућег новчаног тока који ће се 
будућим пословањем генерисати. У том смислу инвеститори су 
заинтересовани за величину новчаног тока (профитабилност), 
изгледе за његово повећање (раст), те ризик његовог остварења. У 
терминима ове три варијабле треба посматрати и вредност марке. 

Значај нематеријалних ресурса се може вредновати и на 
основу промена које су лако мерљиве на тржишту. Још осамдесетих 
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година двадесетог века уочено је да разлика између тржишне и 
књиговодствене вредности предузећа значајно расте, а објашњава се 
нематеријалним ресурсима чија се вредност највећим делом не 
обухвата књиговодствено. Ако неки теоретичари и имају дилеме о 
улози и значају нематеријалних ресурса, у пракси та дилема не 
постоји. На пример, у предузећу Sony сматрају да карактеристике 
производа не могу бити извор конкурентске предности, али то јесте 
способност њиховог креирања. Такође, позната је изјава бившег 
директора компаније Coca Cola Роберта Гизета (Robert Goizueta) да 
вредност компаније не би била уздрмана ни када би све фабрике и 
сва опрема изгорели јер гудвил (goodwill) чини највећи део врености 
компаније. Он је резултат снаге брендова компаније и колективног 
знања запослених (Митић, 2014, стр. 33).  

Марка може додати значајну вредност производу/услузи. Тај 
концепт је познат као brand equity. Brand equity је вредност 
(позитивна или негативна) марке додана на производ или услугу. То 
је инкрементални профит (новчани ток) добијен за брендирани 
производ у поређењу с конкурентским производом. Brand equity је 
платформа на којој може бити изграђено одрживо конкурентско 
позиционирање производа/услуге осигуравајући будуће зараде и 
повећање вредности за деоничаре. 

 
2. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВРЕДНОВАЊЕ МАРКЕ – 
ФИНАНСИЈСКА ВРЕДНОСТ И ТРЖИШНА ЦЕНА МАРКЕ  

 
Као и за сваку другу вредност, менаџери требају имати неке 

показатеље који говоре о кретању вредности марке да би одржали ту 
вредност и спознали које активности треба да предузму како би се 
вредност марке унапређивала. Менаџери би требало да знају 
вредност марке којом управљају; да ли је већа него у протеклом 
раздобљу, у којим сегментима клијената је већа, која је вредност 
конкурентских марака. Мотиви континуираног мерења марке лако су 
разумљиви јер поврх продатих производа, део прихода долази због 
утицаја марке којој су ти производи додељени. Као што се улажу 
средства у производњу производа тако се улажу и у изградњу и 
одржавање марке. 

Осамдесете године 20. века драматично су промениле 
поимање креирања вредности за деоничаре. Све до тада се 
материјалну и финансијску имовину сматрало главним извором 
вредности пословања. Тржиште је било свесно нематеријалне 
имовине: марке, goodwill, патенти и остала нематеријална имовина 
су увек била суштина корпорацијске успешности, али је њихова 
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специфична вредност остајала нејасна и није била посебно 
квантифицирана. У касним 80-им годинама препознавање вредности 
стечених марки у билансу изазвало је слично препознавање интерно 
генерисаних марки као драгоцене финансијске имовине унутар 
предузећа. 

Њихова вредност је била укључена у укупну вредност 
имовине. Штавише, још се и данас евалуација профитабилности и 
пеформансе пословања фокусира на показатеље попут РОА и РОЕ 
које искључују нематеријалну имовину. Признавање важности 
вредности нематеријалне имовине долази с повећањем јаза између 
књиговодствене вредности предузећа и тржишног вредновања 
деоница, да би данас највећи део вредности пословања био изведен 
из нематеријалне имовине. 

Марка је посебна врста нематеријалне имовине која је у 
многим делатностима најважнија имовина. Иако је терминологија 
везана за дефиницију вредности марке још увек неуједначена, креће 
се око елемената који чине вредност марке, а њих је могуће оквирно 
поделити у две врсте: 

1. Елементе који означавају уложена средства предузећа и 
упућују на намеру мерења финансијске вредности марке, па 
се понекад означавају као приступ с гледишта деоничара, 
власника и/или предузећа. Тим се приступом жели сазнати 
потенцијал предузећа у смислу доприноса марке цени 
деоница, зарада и/или продаји. 

2.  Елементе који означавају мишљење и ставове потрошача и 
претпостављају могућу додану вредност с обзиром на 
конкурентске марке. Бројна су, а збирно чине познатост 
марке, свеукупни имиџ марке и намере куповине, односно 
стварну и очекивану лојалност клијената. 

Дакле, свеукупну вредност марке чине два елемента. Један је 
финансијска вредност марке која се исказује новцем, а други је 
тржишна вредност марке који се исказује другим тржишним 
показатељима. Тржишна цена марке зависи од перцепције и искуства 
клијената с обзиром на марку док је финансијска вредност покушај 
квантифицирања у новцу управо те тржишне цене. 
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3. ВРЕДНОВАЊЕ МАРКЕ НА ОСНОВУ ИСТРАЖИВАЊА 
КУПАЦА  

 
Постоје бројни стандардизовани модели мерења и евалуације 

марки развијени од светских консултантских кућа с подручја 
истраживања тржишта и маркетинга који користе истраживања 
купаца за одређивање релативне перформанце марки. Набројаћемо 
их неколико: Brand Asset Valuator развијен од консултанстке 
кућеYoung&Rubicam, Wunderman Brand Exprerience Scorecard 
развијен од консултантске куће WPP Properties, Milward Brown 
BrandDynamics, модел којег је развила консултанстска кућа Milward 
Brown. Ту су и модели: Needscope, Conversion Model, Market Whys, 
FutureView и др, развијени од консултанстке куће ТНС итд. Овим 
моделима се, међутим, не изражава финансијска вредност марке, већ 
се уместо тога њима мери понашање купца које има утицај на 
економску перформансу марки. Иако софистицираност и 
комплексност таквих модела варира, њихов циљ је разјаснити, 
интерпретирати и мерити перцепцију купца која утиче на понашање 
купаца у куповини. Такви модели укључују широке распоне мерила 
опажања као и различите нивое свести, спознаје, усвојивости, 
примерености, специфичне атрибуте, имиџ, околности набавке, 
предности, задовоњство купаца и препорука.  

Неки модели додају мерила понашања као и тржишни удео и 
релативне цене. Такви модели не осигуравају јасну везу између 
специфичних маркетиншких индикатора и финансијске преформансе 
марке. Без обзира што представљају кључна мерила понашања купца 
приликом обављања куповине о којима зависи успешност марке, 
самим тим што нису интегрисани у економски модел, недостатни су 
за оцену економске вредности марке. Неки модели додају и разна 
недиректна мерила попут података о продаји, тржишном уделу, 
задржавању купаца и новим купцима, релативном квалитету 
производа итд. 

Свака марка има више атрибута, али не утичу сви једнаком 
снагом на понашање купца. У сваком случају, као што постоји 
метрика за мерење финансијске ефективности и ефикасности тако 
постоји и метрика за мерење ефективности и ефикасности марке. Но, 
код таквог мерења важније је поставити концепт или оквире мерења 
него се ослонити на прецизност података будући да је најчешће реч о 
мерењу емоционалног и субјективног искуства којег купци имају с 
марком. На пример, врло је тешко тачно измерити значај поједине 
марке у свести купца у односу на друге марке. Није лако измерити 
ни склоност купаца одређеној марки у односу на склоност према 
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другим маркама. Стога се за евалуацију марке која се темељи на 
истраживању купаца, уз директна користе и недиректна мерила која 
приближно могу упућивати на вредност марке као што су подаци о 
улагању у рекламу, унапређење продаје, односе с јавношћу, продајно 
особље, итд. На ту вредност упућују и подаци о продаји, тржишном 
уделу, задржавању купаца и новим купцима, релативном квалитету 
производа, задовољству предузећем свих заинтересованих страна и 
др. Како предузећа већину свог прихода остварују од постојећих 
купаца врло чест показатељ за предузеће је стопа задржавања 
купаца. Зато задржавања купаца пада када се смањује стопа 
задовољства својих купаца. Стога предузећа обично прибегавају 
мерењу индекса задовољства својих купаца.  

Док је проналажење нових купаца раније било у средишту 
интереса маркетиншког тима, данас је примарни циљ задржати 
постојеће купце и проширити пословање с њима. Изгубити 
постојећег купца не значи само губитак прихода већ и губитак 
добити од будуће продаје том купцу. Осим тога, проналажење нових 
купаца захтева нове трошкове. Према неким истраживањима 
придобијање новог купца је пет пута скупље од задржавања 
постојећег, а оно што је још горе, потребно је неколико година да 
нови купац досегне величину куповине изгубљеног купца. 
Предузећа су открила да профитабилност купца расте с дужином 
његове лојалности продавцу. Стога, једно од основних правила не 
само маркетиншке већ и финансијско-рачуноводствене струке 
постаје: како измерити профитабилност постојећих купаца. 
Предузећа су стога почела примењивати методу калкулације 
трошкова према активностима (Activity-Based Costing – ABC методу) 
како би одредиле стварне трошкове испоручених услуга купцу, 
односно како би могле израчунати стварну профитабилност купца. 
Колико је то питање важно најбоље говори у пракси потврђено 
правило 20/80 које каже да првих 20% купаца доноси 80% добити 
предузећа. То правило је и проширено па се говори и о правилу 
20/80/30 које говори да 30% најсиромашнијих купаца потенцијалну 
добит предузећа смањује на половину. Ова у пракси потврђена 
правила довољно говоре о томе колико је за добит предузећа 
значајно задржати профитабилног, а усто задовољног купца. 

 
4. ПОСТАВКЕ ФИНАНСИЈСКОГ ВРЕДНОВАЊА МАРКЕ 

 
Већ је речено да термин вредност марке има двоструко 

значење: као вредност марке темељена на купцу (потрошачу) и 
финансијска вредност марке. Док се мерење вредности марке 



Финансијско вредновање марке (бренда) 

Vol. 17, број 4/2015, стр. 47-66  55 

темељене на купцу базира на перцепцији коју купци имају о марки 
те се мери нефинансијским величинама, финансијска вредност марке 
мери се у новцу при чему је могуће говорити о трима приступима 
том мерењу: тржишном, трошковном и приступу добити. 
Коришћење одговарајућег приступа, односно метода 
карактеристичних за поједине приступе зависи од начина стицања 
марке (засебно стицање, стицање разменом, стицање као део 
пословног спајања одвојено од goodwill или интерно генерисање), 
тако и сврси мерења финансијске вредности марке (с обзиром на то 
је ли она првенствено рачуноводствена или менаџерска). Наиме, 
потреба за финансијским вредновањем марке надилази чисту 
рачуноводствену логику евидентирања и постаје информативно 
средство релевантно за све оне који имају интерес везан за 
предузеће: менаџере, власнике, кредиторе, добављаче и др. 
Финансијско вредновање марке односно избор одговарајућег 
приступа и методе вредновања зависи од начина њеног стицања,  те 
о сврси самог вредновања. 

Фер вредност посебно стечене марке се обично може 
поуздано утврдити. Према тач. 39 МРС-а 38, тржишне цене с 
активног тржишта пружају најпоузданију процену фер вредности 
нематеријалног средства. Прикладна тржишна цена обично је текућа 
понуђена цена. 

За нематеријалну имовину (дакле и марку) која се стиче 
разменом за другу имовину (новчану или неновчану) трошак набавке 
по којем ће се исказати у билансу одређује се у висини фер 
вредности осим ако: a) фер вредност примљеног или отуђеног 
средства не може поуздано утврдити (МРС 38, тач. 45). Активне 
тржишне трансакције представљају темељ за утврђивање фер 
вредности нематеријалне имовине стечене разменом. Ако не постоје 
активне тржишне трансакције фер вредност нематеријалне имовине 
се може поуздано измерити ако: a) разноликост у обиму поузданог 
мерења фер вредности није значајна за ту имовину, или се: б) 
вероватност различитих процена може поуздано одредити и 
користити приликом процене фер вредности. Када постоји 
могућност поузданог одређивања фер вредности било примљене 
било дате имовине, за мерење трошка користи се фер вредност дате 
имовине, осим у случају када је фер вредност примљене имовине 
очитија (МРС 38, тач. 47). Ако стечена имовина није утврђена по фер 
вредности, њен трошак се утврђује по књиговодственој вредности 
отуђеног средства (МРС 38, тач. 45). 

Набавна вредност нематеријалног средства стеченог 
пословним спајањем према МСФИ-у 3 – Пословна спајања је његова 
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фер вредност на датум стицања. Фер вредност нематеријалног 
средства одражава тржишна очекивања о вероватности да ће будуће 
економске користи из средства притицати у пословни субјект. 
Самим тим што је нематеријално средство стечено у пословном 
спајању утврдиво, тј. одвојиво или произлази из уговорних или 
других права, постоји довољно информација за поуздано утврђивање 
његове фер вредности (МРС 38, тач. 35). Нематеријално средство 
стечено пословним спајањем може бити одвојиво, али само заједно с 
повезаним уговором, утврдивом имовином или обавезом у којем 
случају ће пословни субјект признати нематеријално средство 
одвојено од goodwill, али заједно с повезаном ставком (МРС 38, тач. 
36). Стицатељ може признати скуп од комплементарних 
нематеријалних средстава као једно средство уз услов да 
појединачна средства у скупу имају сличан користан век трајања. У 
МРС-38 се наводи пример марке, односно brenda као општих 
маркетиншких израза који се у правилу користе за означавање скупа 
комплементарних средстава као што су робни (или услужни жиг) и 
припадајући робни назив, формуле, рецептуре и технолошка 
стручност (МРС 38, тач 37). 

Кад је реч о пословном спајању тржишне цене с активног 
тржишта пружају најпоузданији начин утврђивања фер вредности, 
стим да је прикладна тржишна цена обично текуће понуђена цена. 
Кад она није расположива може се користити цена последње сличне 
трансакције под условом да нема значајних промена економских 
околности између датума трансакције и датума на који се процењује 
фер вредност средства (МРС 38, тач. 39). Када не постоји активно 
тржиште за неко нематеријално средство, његова фер вредност је 
износ који би пословни субјект за њега платио на датум стицања у 
трансакцији пред погодбом између обавештених и вољних страна на 
темељу најбољих расположивих информација. У одређивању овог 
износа разматра се исход последњих трансакција за слична средства 
(МРС 38, тач. 40). 

Осим тржишног приступа код првог вредновања 
нематеријалног средства стеченог пословним спајањем, МРС 38 
дозвољава и примену других приступа (приступа добити и 
трошковног приступа), ако је њихов циљ процена фер вредности, те 
ако одражавају текуће трансакције и уобичајене поступке у сектору 
којем то средство припада (МРС 38, тач. 41). 

Интерно створена марка се, пак, неће признати као 
нематеријална имовина што произлази из тач. 63 и 64 МРС 38-а које 
говоре да се интерно добијени заштитни знакови, ознаке, 
публицирајући називи, пописи купаца и других сличних ствари неће 
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признати као нематеријална имовина с обзиром да се не могу 
разликовати од трошка развоја пословања као целине. Управо такав 
став финансијског рачуноводства доводи до све већег одступања 
између тржишне вредности предузећа и вредности исказане у 
билансу. Менаџмент предузећа је стога присиљен спроводити 
интерно мерење финансијске вредности марке независно од 
финансијског извештавања. Марка ствара вредност предузећу ако су 
инвестиције за подршку марке мање од вредности саме марке, 
односно, од вредности актуалних прихода које она ствара (Предовић, 
2007, стр. 10). 

Након почетног признавања марку треба исказати према 
трошку умањеном за акумулиране губитке од умањења вредности. 
Другим речима, марка се не амортизује веће се као нематеријална 
имовина с неограниченим корисним веком употребе (у складу са 
МРС-36) барем једном годишње или чешће тестира на умањење 
вредности.1 У функцији спровођења тестирања на умањење 
вредности марке, пословни субјект треба одредити њен надокнадиви 
износ као виши износ између фер вредности умањене за трошкове 
продаје и вредности у употреби.2 Ако се надокнадиви износ 
појединог средства не може одредити јер се: a) фер вредност 
средства у употреби не може проценити да буде близу његове фер 
вредности минус трошкови продаје, те б) имовина не ствара новчане 
примитке који су значајно независни од новчаних прихода других 
средстава, вредност имовине у употреби, па, стога и надокнадиви 
износ се одређује за јединицу која ствара новац. Јединица која ствара 
новац је најмањи скуп средстава која обухвата средства и ствара 
новчане примитке од непрекинуте употребе која је значајно 
назависна од новчаних примитака од других средстава или скупа 
средстава. 

Приступ вредновања који се користи код надокнадивог 
износа може бити тржишни кад је реч о фер вредности умањеној за 
трошкове продаје и искључиво приступ добити ако се ради о 
утврђивању вредности у употреби с обзиром да према тач. 31 МРС-а 
36 процена вредности имовине у употреби укључује следеће кораке: 

a) Процену будућих новчаних примитака и издатака који 
произлазе из непрекинуте употребе имовине и из њене 
коначне продаје, и 

                                                           
1 Нематеријална имовина има неограничени корисни век када не постоји 
предвидива граница за раздобље током којих се очекује да ће имовина генерисати 
нето новчани ток. 
2 МРС 36 дефинише вредност у употреби као садашњу вредност будућег новчаног 
тока за који се очекује да ће притицати од имовине или јединице која ствара новац. 
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b) Примену одговарајуће дисконтне стопе на будући новчани 
ток. 

 
5. ПРИСТУПИ И МЕТОДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ВРЕДНОВАЊА 

МАРКЕ 
 
Финансијско вредновање марке се фокусира на финансијске 

аспекте марке. Зашто вредновати марку? Првенствено уз унутрашњу 
употребу: за мерење резултата пословања и мотивисање менаџмента. 
Процена вредности марке неопходна је и код куповине или продаје 
робне марке, спајања или преузимања предузећа, заједничког 
улагања, инвестирања, задуживања итд. Потреба за финансијским 
мерењем робне марке надилази чисто рачуноводствену логику 
евидентирања и постаје информативно средство релеватно за све оне 
који имају интерес везан за предузеће: деоничаре, пореске органе, 
менаџере, раднике и др. 

У теорији и пракси користе се бројни приступи, односно 
методе финансијског вредновања марки које првенствено зависе о 
њиховим теоријским или практичним исходиштима. Наиме, 
питањем вредновања марке баве се бројни појединци, скупови 
научника, консулстанстка кућа, међународна регулаторна тела... 
Према Aaker-u, Kumar-u i Day-u (2003, стр. 681-684) постоји четири 
општа приступа вредновању марке: 

1) Приступ базиран на ценовној премији (Excess-price Approach) 
2) Приступ трошка замене (Replacement-Cost Approach) 
3) Приступ цене деоница (Stock-price Approach) 
4) Приступ будућих зарада (Future Еarnings Approach) 

Према приступу базираном на ценовној премији цена 
бреднираних производа садржи ценовну премију, односно доноси 
екстра приход. Разлика у цени између брендираних и небрендираних 
производа помножена с бројем продатих јединица и дисконтована на 
садашњу вредност начин је вредновања марке по овом приступу. 
Приступ трошка замене полази од трошка замене постојећег 
производа новим производом који би давао исте пословне ефекте. 
Цена деонице је полазишна тачка код мерења вредности марке по 
приступу цене деонице, односно тржишта капитала. Вредност марке 
се израчунава на начин да се од тржишне вредности предузећа (цена 
деоница x број деоница) одузме сва материјална и сва остала 
имовина (вредност небрендираних фактора попут патената и 
истраживања и развоја) и вредност индустријских фактора (попут 
регулације и концентрације). Приступ будућих зарада полази пак, од 
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дисконтоване садашње вредности будућих зарада повезаних с 
марком. 

За Дамодорана, различити приступи вредновања марке дају 
различите одговоре. Приступ историјског трошка полази од 
трошкова стварања марке који није и најбољи избор јер у стварности 
не мери тржишну вредност марке, већ вредност трошкова уложених 
у марку. Приступом дисконтованог новчаног тока настоји се 
изоловати утицај марке на новчани ток предузећа при чему се могу 
користити модели упоређивања новчаног тока предузећа с робном 
марком са сличним предузећем без марке на бази упоређивања 
оперативних маржи, поврата на финансирање и додатног поврата 
(поврата на финансирање умањеног за трошак финансирања), те 
модел додатног поврата (ако не постоји генеричко предузеће) као 
разлике између процењене вредности предузећа и књиговодствене 
вредности финансирања уложеног у предузеће. По приступу, 
односно моделима релативне валуације вредност марке се може 
добити посматрањем како тржиште одређује вредност предузећима 
са и без робне марке при чему се уместо агрегатне тржишне 
вредности између предузећа чија се вредност марке израчунава и 
генеричког предузећа (предузећа без марке) користе мултипликатори 
вредности предузећа за оба предузећа користећи приходе, 
оперативну добит, те књиговодствену вредност капитала као базу.  

До вредности марке према Дамодорану (2006, стр. 412-423) 
такође се може доћи поређењем тржишних вредности различитих 
предузећа. 

Према Bicku и Abrattu (2011) вредновање марке може се 
класификовати у пет категорија: поред трошковног и тржишног 
приступа, односно приступа економске користи или приступа 
базираног на добитку, постоје и прописани приступи (formulary 
approaches), те приступи у посебним ситуацијама (special situation 
approaches). Приступи базирани на трошку полазе од трошкова 
везаних за креирање или замене марке укључујући трошкове 
истраживања и развоја концепта производа, тржишног тестирања, 
промоције и побољшања производа. Тржишно базирани приступ се 
темељи на износу за који ће марка бити продата, док приступ 
темељен на користи узима у обзир вредновање будућих нето зарада 
директно повезаних с марком како би се одредила вредност марке у 
њеној тренутној употреби. Приступ одражава будуће потенцијале 
марке које власник тренутно ужива. Прописани приступи полазе од 
више прописаних критерија за одређивање вредности марке нпр. 
Приступи вредновању марке консултантских кућа Interbrand i Brand 
Finance. Приступи за специјалне ситуације упућују на чињеницу да 
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вредност марке може бити повезана с посебним околностима које 
нису нужно конзистетнтне са спољним или унутрашњим 
вредновањима (нпр у случају ликвидационе продаје, за пореске 
сврхе итд). 

Према Одбору за међународне стандарде вредновања 
(International Valuation Standards Council Guidance Note 4 Valuation 
Intangible Assets (Revised 2010)) три су основна приступа за 
вредновање нематеријалне имовине, а тиме и марке као 
нематеријалне имовине повезане с маркетингом: 

1) Приступ поређења или тржишни приступ (the comparison 
approach), 

2) Приступ добити (the income approach),  
3) Трошковни приступ (the cost approach). 

Сваки од тих приступа садржи методе прилагођене за вредновање 
нематеријалне имовине под одређеним околностима. Приступом 
поређења или тржишним приступом вредност нематеријалне 
имовине утвђује се позивањем на трансакцијске цене идентичне или 
сличне имовине. Пример методе поређења је метода тржишних 
трансакција која вредност нематеријалне имовине утврђује 
позивањем на трансакцијске цене или мултипликаторе одређене 
делењем трансакцијске цене имовине с финансијским или 
нефинансијским параметрима. По приступу добити, вредност 
нематеријалне имовине се утврђује позивањем на садашњу вредност 
будуће добити, новчаног тока или трошковних уштеда. Три су 
главне методе унутар овог приступа: 

1) Метода непостојања терета плаћања лиценце накнаде (Royalty 
Relief или Relief from Royalty Мethod) позната и као метода 
уштеде на лиценцној накнади (Royalty Saving Мethod) 

2) Метода премије профита (premium profits method) позната и 
као метода инкременталног добитка ( incremental income 
method), те 

3) Метода вишка зарада (excess earnings method) или метода 
резидуалног добитка (residual income method). 

По методи непостојања терета плаћања лиценцне накнаде, вредност 
нематеријалне имовине се изрчунава позивањем на хипотетско 
лиценцно плаћање којим би се предузеће морало теретити у случају 
да не поседује марку при чему се лиценцно плаћање током животног 
века имовине прилагођава за порез на добит и дисконтира на 
садашњу вредност. Лиценцно плаћање утврђује се на бази 
хипотетичке лиценцне стопе као процента прихода који се очекује од 
коришћења имовине. 
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У раздобљу 2011-2015. предузеће Алан планира остварење 
прихода по стопи раста од 10%, а у раздобљу након 2015 године 
(постпланском раздобљу) по стопи од 4%. Стопа лиценцне накнаде 
која се изводи на бази превладавајућих лиценцних стопа на тржишту 
је 5%. Вредност марке по овој методи је садашња вредност укупног 
новчаног тока од уштеда на лиценцној накнади која се састоји од 
дисконтираних вредности очекиваних у планском раздобљу (2011-
2015) и дисконтоване резидуалне вредности после 2015 (пример 
преузет из: Колачевић и Хрељац, 2012, стр. 107). 

 
Табела 1.: Метода непостојања терета плаћања лиценцне накнаде 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 
Расход   100.00

0 
110.00

0 
121.00

0 
133.00

0 
146.41

0 
Лиценцна стопа                                                  5% 5% 5% 5% 5% 
Уштеда на лиценцној 
накнади                       

5.000 5.500 6.050 6.655 7.321 

Порез (20%)                                                        1.000 1.100 1.210 1.331 1.464 
После порескe уштедe на 
лиценцној накнади                                          

4.000 4.400 4.840 5.324 5.857 

Дисконтни фактор (12%)                                 1 0,9434 0,8423 0,7521 0,6715 
Резидуална вредност 
уштеда 
на лиценцној накнади                                                                                                         

76.125 

Укупни новчани ток по 
основу уштеда 
на лиценцној накнади                                       

3 774 3 772 3 774 3 673 80.058 

Вредност марке 
(садaшња вредност 
укупног новчаног тока 
од уштеда на лиценцној 
накнади)                                            

64.685 

Извор: Колачевић и Хрељац, 2012, стр. 107 
 
По методи премије профита (premium profits method) познатој 

и као методи инкременталног добитка (incremental income method) 
вредност марке је инкремнетални добитак или новчани ток који 
оствари брендирани у односу на небрендирани производ током 
животног века умањен за трошкове маркетинга и остале пратеће 
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трошкове марке. Добијене вредности се потом дисконтирају на 
садашњу вредност по стопи трошка капитала. Дакле: 

 
профит брендираног производа – профит сличног небрендираног 

производа = профит остварен по основу марке 
 

Метода премије профита укључујући поређење 
прогнозираног профита или новчаног тока који би требао бити 
зарађен коришћењем имовине у односу на профит или новчани ток 
који би се остварио ако се одговарајућа нематеријална имовина не би 
користила. Прогнозирани периодични износи се потом дисконтују на 
садашњу вредност коришћењем дисконтног фактора или прикладног 
капитализацијског мултипликатора (capitalisation multiple). 

На основу веродостојних података о јединичним оперативним 
профитима брендираних и небрендираних производа менаџмент 
предузећа Велебит треба утврдити финансијску вредност марке 
применом методе премије профита (пример преузет из: Колачевић и 
Хрељац, 2012, стр. 107).  
 
Табела 2.: Јединични оперативни профит брендираног производа 
 Износ 
Јединични оперативни профит брендираног производа 72,25 
Јединични оперативни профит небрендираног производа 41,75 
Трошкови маркетинга за подршку марки                         15,45 
Инкрементални добитак по јединици брендираног 
производа 

15,05 

Део инкремнеталног добитка који се може приписати 
другој имовини 30% 

4,51 

Премија профита по јединици 10,54 
Број продатих јединица 1646 
Укупна премија профита   17.349 
Порез на добит 20%        3.470 
Премија профита после опорезивања 13.879 
Дисконтна стопа 12% 
Стопа раста 4% 
Стопа капитализације (12% - 4%) 8% 
Вредност марке 173.488 

Извор: Колачевић и Хрељац, 2012, стр. 108 
 

По методи вишка зарада (или методи резидуалног добитка)  
вредност нематеријалне имовине се исказује као садашња вредност 
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новчаног тока који се може приписати нематеријалној имовини 
након што се искључи део новчаног тока који се може приписати 
другој имовини. Дакле, кад је реч о марки важи следећа релација:  

 
резидуални добитак приписив марки = укупно остварени профит – 

(поврат на другу нематеријалну имовину + поврат на обртни 
капитал) 

 
вредност марке = профит остварен по основу марке – маркетиншки и 

други пратећи трошкови 
 

Своју методологију вредновања марке нуди и Међународна 
организација за стандардизацију (The international Organization for 
Standardization) у новом стандарду ISO 10668 Вредновање марке – 
захтеви за финансијским вредновањем марке из 2010 године (Catty, 
2011). Који се бави финансијским вредновањем марке. Тај стандард 
прописује да вредновање марке мора покрити следећа три типа 
анализе пре доношења мишљења: 1) правну анализу која обухвата 
процену правне заштите која се додаје марки у појединим 
законодавствима и категорији регистрације производа и услуга 2) 
анализу очекиваног понашања заинтересованих страна у појединим 
географским и производним сегментима, те сегментима купаца у 
којима власник марке послује и 3) финансијску анализу за процену 
вероватности економских користи коришћењем следећих приступа 
вредновању марке: тржишног (market approach), трошковног (cost 
approach) и приступа добити (income approach). По трошковном 
приступу вредност се мери позивањем на трошак инвестиран у 
креирање, замену или репродукцију марке. Тржишни приступ се пак 
заснива на цени коју би купци платили за сличну марку сличних 
својстава на тржишту. Најпримеренији приступ вредновању марке је 
ипак приступ добити будући да се по том приступу вредност марке 
сагледава с позиције њене способности да генерише будуће профите 
током свог животног века. То укључује процену очекиваног будућег 
новчаног тока после пореза повезаног с марком, те дисконтирање 
истог на садашњу вредност користећи примерену дисконтну стопу. 
Овај приступ укључује следеће методе: 

1) Методу ценовне премије (price premium method) којом се 
вредност неке марке процењује кроз повећану цену 
брендиране у односу на небрендиране или генеричке 
производе или услуге после умањења за додатне трошкове 

2) Методу премије с основа обима (volume premium method) 
којом се вредност неке марке повезује с додатним новчаним 
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током који ће произаћи из додатне продаје брендираног 
производа 

3) Методу подељене добити (income-split method) која почиње с 
нето оперативном добитком од којег се одузима терет за 
уложени капитал у брендирано пословање како би се дошло 
до економског добитка који се односи на укупно уложени 
нематеријални капитал после чега следи утврђивање постотка 
доприноса марке економском добитку повезаног с 
нематеријалном имовином 

4) Методу вишка зарада за више раздобља (multy-period excess 
earnings method) која финансијску вредност марке описује као 
садашњу вредност будућег резидуалног новчаног тока после 
умањења поврата на сву осталу (финансијску, материјалну и 
нематеријалну). Због тога што више врста нематеријалне 
имовине генерише новчани ток, ова мeтода, захтева 
вредновање сваке врсте нематеријaлне имовине ради 
израчунавања трошка капитала повезана с одређеном врстом 
имовинe. 

5) Методу инкременталног новчаног тока (incremental cash flow 
method) по којој се вредност марке утврђује на основу 
новчаног тока генерисаног од стране марке у поређењу с 
пословањем без марке. Новчани ток се генерише кроз 
повећање прихода или умањење трошкова. 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

     Према консултантској кући Interbrand (Brand valuation, 
2011) два су основна приступа вредновању марке: 

1) Приступи базирани на истраживању (research-based 
approaches) 

2) Финансијски условљени приступи (financially driven 
approaches) 

Овим перцептивним мерилима неки модели додају мерила тржишног 
удела релативних цена и сл. У финансијски управљане приступе 
Interbrand укључује: 

1) Приступе базиране на трошку 
2) Методу ценовне премије 
3) Методу темељене на поређењу (comparables) 
4) Приступе вођене економском користи (economic use) 

Методе базиране на трошку вредност марке дефинишу као 
агрегацију свих историјских наталожених трошкова или трошкова 
замене који су довели марку у тренутно стање. То је збир трошкова 
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развоја, маркетиншких трошкова, трошкова рекламе и других 
комуникацијских трошкова. Методе темељене на поређењу присту 
вредности марке на бази тржишног поређења. Према методи ценовне 
премије вредност марке се исказује као нето садашња вредност 
будућих ценовних премија које брендиране производе чине 
вреднијим од небрендираних. Приступи економске користи су пак 
комплексни приступи који надилазе недостатке финансијских или 
маркетиншких компоненти у циљу утврђивања економске вредности 
марке. У те приступе Interbrand укључује и  своје вредновање марке 
који уместо новчаног тока користи економски добитак, односно 
економску додану вредност (economic value added – EVA). Дакле, 
зарада од марке се дефинише као приход марке умањен за 
оперативне трошкове, порез и трошак уложеног капитала. То није 
традиционални, рачуноводствени, већ реални економски добитак, тј. 
економска додата вредност која може бити створена након што се 
покрије трошак дуга и деоничке главнице, што значи да је ефикасно 
коришћење уложеног капитала у пословном процесу пут за 
постизање додате вредности. Трошак уложеног капитала је умножак 
уложеног капитала и просечне стопе трошкова капитала (Weighted-
average Сost of Сapital – WACC). Следећи корак се састоји у 
идентификовању позиције марке код купаца, односно у одређивању 
удела марке у остварењу EVA због чега треба истражити факторе 
који утичу на потражњу, те мотивишу купце да купују. 
Пондерисањем њиховог доприноса покретању потражње добија се 
RBI (role of branding index) индикатор који множен с EVA-ом даје 
зараду марке. Зарада марке свакако зависи од снаге марке јер јача 
марка због мањег ризика осигурава већу зараду. Због тога се и 
наредни корак састоји у анализи снаге марке изналажењем 
дисконтне стопе марке која исказује ниво ризика очекиване зараде 
марке. Brand Strength Score – BSS индикатор који мери конкурентску 
снагу марке, трансформише се у дисконтну стопу на бази С кривуље. 
Процедура одражава тржишну динамику где марке на крајевима 
лествице реагују другачије од марки у средини лествице с обзиром 
на промене у њиховог снази. Најјаче марке се дисконтују 
неризичном стопом, а просечно јаке марке с индустријским 
просеком који идеално обухвата исте конкуренте установљене у 
анализи снаге марке. 
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