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KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1374/2013,
19. detsember 2013,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised
raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002)
seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga 36
(EMPs kohaldatav tekst)

vajalikele tehnilistele kriteeriumidele, mis on sätestatud
määruse (EÜ) nr 1606/2002 artikli 3 lõikes 2.

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002.
aasta määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupida
misstandardite kohaldamise kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 1,

(4)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1126/2008 vastavalt
muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
raamatupidamise regulatiivkomitee arvamusega,

ning arvestades järgmist:
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
(1)

(2)

(3)

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1126/2008
on vastu
võetud teatavad 15. oktoobri 2008. aasta seisuga
kehtinud rahvusvahelised standardid ja tõlgendused.
29. mail 2013 avaldas Rahvusvaheliste Raamatupidamis
standardite Nõukogu muudatused rahvusvahelises
raamatupidamisstandardis (IAS) 36 Varade väärtuse langus.
Muudatuste eesmärk on selgitada, et varade kaetavat väär
tust käsitleva teabe avalikustamise ulatus piirdub juhul,
kui kõnealune väärtus on vara õiglane väärtus, millest
on maha arvatud võõrandamiskulud, langenud väärtusega
varadega.
Konsulteerimine Euroopa finantsaruandluse nõuande
rühma tehniliste ekspertide rühmaga kinnitab, et stan
dardi IAS 36 muudatused vastavad vastuvõtmiseks

Artikkel 1
Määrusele (EÜ) nr 1126/2008 lisatud rahvusvahelist raamatupi
damisstandardit (IAS) 36 Varade väärtuse langus muudetakse
vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Kõik äriühingud kohaldavad artiklis 1 osutatud muudatusi hilje
malt alates oma 1. jaanuaril 2014 või pärast seda algava esimese
majandusaasta alguskuupäevast.
Artikkel 3
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avalda
mist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 19. detsember 2013
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

(1) EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.
(2) ELT L 320, 29.11.2008, lk 1.
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LISA
RAHVUSVAHELISED RAAMATUPIDAMISSTANDARDID
IAS 36

IAS 36 Varade väärtuse langus

Paljundamine lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a
õigus paljundada isiklikuks kasutamiseks või muul õiguspärasel otstarbel. Lisateavet on võimalik saada IASB
veebilehelt www.iasb.org
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Muudatused standardis IAS 36 Varade väärtuse langus
Mittefinantsvara kaetava väärtuse avalikustamine
Paragrahvid 130 ja 134 ning paragrahvi 138 ees olev pealkiri muudetakse ja lisatakse paragrahv 140J.
AVALIKUSTAMINE
…
130. (Majandus)üksus avalikustab iga üksiku vara (sealhulgas firmaväärtuse) või raha teeniva üksuse kohta, mille
puhul on perioodi vältel kajastatud või tühistatud väärtuse langusest tulenev kahjum, järgmise informat
siooni:
a) ...
e) vara (raha teeniva üksuse) kaetav väärtus ning kas vara (raha teeniva üksuse) kaetav väärtus on selle
õiglane väärtus, millest on maha arvatud võõrandamiskulud, või selle kasutusväärtus;
f) kui kaetav väärtus on õiglane väärtus, millest on maha arvatud võõrandamiskulud, avalikustab (majan
dus)üksus järgmise informatsiooni:
i) õiglase väärtuse hierarhia tase (vt IFRS 13), milles vara (raha teeniva üksuse) õiglase väärtuse
mõõtmine tervikuna liigitatakse (võtmata arvesse, kas „võõrandamiskulud” on jälgitavad);
ii) õiglase väärtuse hierarhia 2. ja 3. tasemele liigitatud õiglase väärtuse mõõtmiste puhul nende
hindamistehnika(te) kirjeldus, mida on kasutatud, et mõõta õiglast väärtust, millest on maha
arvatud võõrandamiskulud. Kui hindamistehnikat on muudetud, avalikustab (majandus)üksus
selle muudatuse ja selle tegemise põhjuse(d), ning
iii) õiglase väärtuse hierarhia 2. ja 3. tasemele liigitatud õiglase väärtuse mõõtmiste puhul iga oluline
eeldus, mille põhjal määras juhtkond kindlaks õiglase väärtuse, millest on maha arvatud võõran
damiskulud. Olulised eeldused on need eeldused, mille suhtes vara (raha teeniva üksuse) kaetav
väärtus on kõige tundlikum. (Majandus)üksus avalikustab ka diskontomäär(ad), mida on kasutatud
praeguse ja eelneva mõõtmise korral, kui õiglane väärtus, millest on maha arvatud võõrandamis
kulud, mõõdetakse nüüdisväärtuse tehnikat kasutades;
g) …
…
Raha teenivate üksuste, mis sisaldavad firmaväärtust või piiramatu kasuliku elueaga immateriaalsete varade
kaetava väärtuse mõõtmisel kasutatud hinnangud
134. (Majandus)üksus avalikustab punktides a–f nõutud teabe iga raha teeniva üksuse (üksuste rühma) kohta,
millele jaotatud sellesse üksusesse (üksuste rühma) kuuluva firmaväärtuse või piiramatu kasuliku elueaga
immateriaalsete varade bilansiline (jääk)maksumus on oluline võrreldes (majandus)üksuse firmaväärtuse ja
piiramatu kasuliku elueaga immateriaalsete varade bilansilise väärtuse kogusummaga:
a) ...
c) üksuse (üksuste rühma) kaetava väärtuse määramise alus (st kas kasutusväärtus või õiglane väärtus,
millest on maha arvatud võõrandamiskulud);
d) …
…
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ÜLEMINEKUSÄTTED JA JÕUSTUMISKUUPÄEV
138. ...
140J 2013. aasta mais muudeti paragrahvid 130 ja 134 ning paragrahvi 138 ees olev pealkiri. (Majandus)üksus rakendab
neid muudatusi tagasiulatuvalt 1. jaanuaril 2014 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Varasem rakendamine
on lubatud. (Majandus)üksus ei rakendada neid muudatusi perioodidel (sealhulgas võrdlusperioodidel), mil ta ei
rakenda ka IFRS 13.
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