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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1293/2009
2009 m. gruodžio 23 d.
iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos
standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su
32-uoju tarptautiniu apskaitos standartu (TAS)
(Tekstas svarbus EEE)

2006 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimą 2006/505/EB,
įsteigiantį Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo
grupę, kuri konsultuotų Komisiją Europos finansinės
atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) nuomonių
objektyvumo ir neutralumo klausimais (3), Nuomonės
apie apskaitos standartus vertinimo grupė apsvarstė
EFAPG nuomonę dėl pataisos tvirtinimo ir Komisiją
informavo, kad ta nuomonė gerai subalansuota ir objek
tyvi.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių
apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam
tikri tarptautiniai apskaitos standartai ir aiškinimai, galioję
2008 m. spalio 15 d.
2009 m. spalio 8 d. Tarptautinių apskaitos standartų
valdyba (TASV) paskelbė 32-ojo tarptautinio apskaitos
standarto (TAS) Finansinės priemonės. Pateikimas pataisą
„Teisių emisijų grupavimas“ (toliau – 32-ojo TAS pataisa).
32-ojo TAS pataisoje paaiškinama, kaip apskaityti tam
tikras teises, kai išleistos priemonės išreikštos kita valiuta
negu išleidėjo funkcinė valiuta. Jei tokios priemonės už
fiksuotą grynųjų pinigų sumą išleistos proporcingai
visiems esamiems išleidėjo akcininkams, jos turėtų būti
priskirtos nuosavybei, net jeigu jų panaudojimo kaina
išreikšta kita valiuta negu išleidėjo funkcinė valiuta.
Pasikonsultavus su Europos finansinės atskaitomybės
patariamosios grupės (EFAPG) techninių ekspertų grupe
(TEG) patvirtinama, kad 32-ojo TAS pataisa atitinka
Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje
išdėstytus techninius priėmimo kriterijus. Pagal

(4)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008 turėtų būti atitin
kamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės
Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priede pateiktas 32-asis tarp
tautinis apskaitos standartas (TAS) Finansinės priemonės. Patei
kimas iš dalies keičiamas kaip nurodyta šio reglamento priede.
2 straipsnis
Visos įmonės šio reglamento priede pateiktą 32-ojo TAS pataisą
taiko ne vėliau kaip nuo pirmųjų joms taikomų finansinių metų,
prasidedančių po 2010 m. sausio 31 d., pradžios.
3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. gruodžio 23 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

(1) OL L 243, 2002 9 11, p. 1.
(2) OL L 320, 2008 11 29, p. 1.

atitinka

(3) OL L 199, 2006 7 21, p. 33.
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PRIEDAS

TARPTAUTINIAI APSKAITOS STANDARTAI
32-asis TAS

32-ojo TAS Finansinės priemonės. Pateikimas pataisa

„Galima platinti Europos ekonominėje erdvėje. Visos už Europos ekonominės erdvės ribų esančios teisės,
išskyrus teises platinti asmeniniam ar kitam teisingam naudojimui, saugomos. Išsamesnės informacijos galima
rasti TASV tinklalapyje www.iasb.org“
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TEISIŲ EMISIJŲ GRUPAVIMAS
32-ojo TAS pataisa
Finansinės priemonės. Pateikimas
Taisomi 11 ir 16 straipsniai. Įterpiamas 97E straipsnis.
APIBRĖŽIMAI (TAIP PAT ŽR. 3TN–23TN STRAIPSNIUS)
11 Toliau pateikiami šiame standarte vartojami terminai su jų apibrėžtimis:
…
Finansinis įsipareigojimas – bet koks įsipareigojimas, kuris yra:
a) …
b) sutartis, pagal kurią bus arba gali būti atsiskaitoma paties ūkio subjekto nuosavybės priemonėmis ir kuri
yra:
i) neišvestinė finansinė priemonė, už kurią ūkio subjektas yra arba gali būti įsipareigojęs perduoti
kintamą savo paties nuosavybės priemonių skaičių; arba
ii) išvestinė finansinė priemonė, už kurią bus ar gali būti atsiskaitoma kitokiu būdu negu keičiant fiksuotą
grynųjų pinigų sumą ar kitą finansinį turtą į paties ūkio subjekto nuosavybės priemonių fiksuotą
skaičių. Šiuo tikslu teisės, pasirinkimo sandoriai ar varantai, skirti fiksuotam paties ūkio subjekto
nuosavybės priemonių skaičiui įsigyti už fiksuotą sumą bet kokia valiuta, yra nuosavybės priemonės,
jei ūkio subjektas tas teises, pasirinkimo sandorius ar varantus proporcingai siūlo visiems esamiems
savo paties tos pačios grupės neišvestinių finansinių nuosavybės priemonių savininkams. Be to, šiuo
tikslu paties ūkio subjekto nuosavybės priemonės …
PATEIKIMAS
Įsipareigojimai ir nuosavybė (taip pat žr. 13TN–14JTN ir 25TN–29ATN straipsnius)
16 Kai išleidėjas taiko 11 straipsnyje pateiktas apibrėžtis, kad nustatytų, ar finansinė priemonė yra nuosavybės prie
monė, o ne finansinis įsipareigojimas, priemonė yra nuosavybės priemonė tik tada, jeigu atitinka toliau a ir b
punktuose pateiktas sąlygas:
a) …
b) jeigu už priemonę bus arba gali būti atsiskaitoma paties išleidėjo nuosavybės priemonėmis, ji yra:
i) neišvestinė finansinė priemonė, pagal kurią išleidėjas nėra sutartimi įsipareigojęs perduoti kintamą jo paties
nuosavybės priemonių skaičių; arba
ii) išvestinė finansinė priemonė, už kurią bus atsiskaitoma tik išleidėjui keičiant fiksuotą grynųjų pinigų sumą ar
kitą finansinį turtą į jo paties nuosavybės priemonių fiksuotą skaičių. Šiuo tikslu teisės, pasirinkimo sandoriai
ar varantai, skirti fiksuotam paties ūkio subjekto nuosavybės priemonių skaičiui įsigyti už fiksuotą sumą bet
kokia valiuta, yra nuosavybės priemonės, jei ūkio subjektas tas teises, pasirinkimo sandorius ar varantus
proporcingai siūlo visiems esamiems savo paties tos pačios grupės neišvestinių finansinių nuosavybės prie
monių savininkams. Be to, šiuo tikslu paties išleidėjo nuosavybės priemonės neapima priemonių, kurios turi
visas savybes ir atitinka sąlygas, nurodytas 16A ir 16B arba 16C ir 16D straipsniuose, arba priemonių, kurios
yra sutartys, skirtos ateityje gauti ar perduoti paties išleidėjo nuosavybės priemones.
Sutartinė prievolė …
ĮSIGALIOJIMO DATA IR PEREINAMOSIOS NUOSTATOS
97E 2009 m. spalio mėn. paskelbtu dokumentu „Teisių emisijų grupavimas“ pataisyti 11 ir 16 straipsniai. Ūkio subjektas
šią pataisą turi taikyti 2010 m. vasario 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams.
Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas pataisą taiko ankstesniam ataskaitiniam laikotarpiui, jis turi atskleisti
šį faktą.
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