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KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1374/2013
(2013. gada 19. decembris),
ar kuru attiecībā uz 36. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar
ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002
(Dokuments attiecas uz EEZ)

36. SGS atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2.
punktā paredzētajiem pieņemšanas tehniskajiem kritēri
jiem.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada
19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmat
vedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1.
punktu,

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1126/2008.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatve
dību regulējošās komitejas atzinumu,

tā kā:

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

(1)

(2)

(3)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika
pieņemti vairāki starptautiski standarti un to interpretā
cijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.
Starptautisko grāmatvedības standartu padome 2013.
gada 29. maijā publicēja grozījumus 36. starptautiskajā
grāmatvedības standartā (SGS) “Aktīvu vērtības samazinā
šanās”. Grozījumu mērķis ir precizēt, ka izpaužamās
informācijas apjoms par atgūstamajām summām no aktī
viem, ja šīs summas pamatā ir patiesā vērtība mīnus
pārdošanas izmaksas, attiecas tikai uz samazinātas
vērtības aktīviem.
Apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas
grupas tehnisko ekspertu grupu apstiprina, ka grozījumi

1. pants
Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumā 36. starptautiskajā
grāmatvedības standartā (SGS) “Aktīvu vērtības samazināšanās”
izdara grozījumus, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.
2. pants
Ikviens uzņēmums piemēro 1. pantā minētos grozījumus vēlā
kais no datuma, kad sākas tā pirmais finanšu gads, kura sākums
ir 2014. gada 1. janvārī vai pēc tam.
3. pants
Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2013. gada 19. decembrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

(1) OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.
(2) OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.
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PIELIKUMS
STARPTAUTISKIE GRĀMATVEDĪBAS STANDARTI
36. SGS

36. SGS Aktīvu vērtības samazināšanās

“Pavairošana atļauta Eiropas Ekonomikas zonā. Visas esošās tiesības saglabātas ārpus EEZ, izņemot tiesības
pavairot personīgai lietošanai vai cita godīga darījuma nolūkā. Papildu informāciju var saņemt no Starptautisko
grāmatvedības standartu padomes šādā tīmekļa vietnē: www.iasb.org”
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Grozījumi 36. SGS Aktīvu vērtības samazināšanās
Informācijas atklāšana par atgūstamajām summām nefinanšu aktīviem
Grozīts 130. un 134. punkts un 138. punkta virsraksts, un pievienots 140.J punkts.
INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA
…
130. Par katru zaudējumu no vērtības samazināšanās vai zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērsi neat
karīgi no tā, vai tas attiecināms uz aktīvu (ieskaitot nemateriālo vērtību), vai naudu ienesošo vienību,
uzņēmumam par attiecīgo periodu jāatklāj šāda informācija:
a) …
e) aktīva (naudu ienesošās vienības) atgūstamā summa un tas, vai aktīva (naudu ienesošās vienības) atgūs
tamā summa ir tā patiesā vērtība mīnus pārdošanas izmaksas, vai tā lietošanas vērtība;
f) ja atgūstamā summa ir tā patiesā vērtība mīnus pārdošanas izmaksas, uzņēmumam ir jāatklāj šāda
informācija:
i) patiesās vērtības hierarhijas līmenis (sk. 13. SPFS), kura ietvaros ir pilnībā nosakāma aktīva (naudu
ienesošās vienības) patiesās vērtības vērtēšanas kategorija (neņemot vērā to, vai “pārdošanas
izmaksas” ir nosakāmas);
ii) patiesās vērtības novērtējumiem, kuru kategorija ir patiesās vērtības hierarhijas 2. un 3. līmenis,
apraksta vērtēšanas paņēmienus, kas izmantoti, lai novērtētu patieso vērtību mīnus pārdošanas
izmaksas. Ja vērtēšanas paņēmieni ir mainīti, uzņēmums atklāj informāciju par šo maiņu un tās
iemesliem;
iii) patiesās vērtības novērtējumiem, kuru kategorija ir patiesās vērtības hierarhijas 2. un 3. līmenis,
norāda galveno pieņēmumu, uz kura pamata vadība ir noteikusi patieso vērtību mīnus pārdošanas
izmaksas. Galvenie pieņēmumi ir tie, attiecībā uz kuriem aktīva (naudu ienesošās vienības) atgūs
tamā summa ir visjutīgākā. Uzņēmums atklāj arī iepriekšējā novērtējumā un pašreizējā novērtē
jumā izmantotās diskonta likmes, ja patiesā vērtība mīnus pārdošanas izmaksas ir novērtēta,
izmantojot pašreizējos vērtēšanas paņēmienus;
g) …
…
Aplēses, ko izmanto naudu ienesošo vienību, kurās ir nemateriālā vērtība vai nemateriālie aktīvi ar neno
teiktu lietošanas laiku, atgūstamo summu novērtēšanā
134. Uzņēmumam jāatklāj informācija, kas norādīta a)–f) apakšpunktā, par katru naudu ienesošo vienību (vie
nību grupu), kuras nemateriālās vērtības vai nemateriālo aktīvu ar nenoteiktu lietošanas laiku uzskaites
vērtība, kas attiecināta uz šo vienību (vienību grupu), ir ievērojama salīdzinājumā ar uzņēmuma kopējo
nemateriālās vērtības vai nemateriālo aktīvu ar nenoteiktu lietošanas laiku uzskaites vērtību:
a) …
c) vienības (vienību grupas) atgūstamās summas (t. i., lietošanas vērtība vai patiesā vērtība, atņemot
pārdošanas izmaksas) pamatojums;
d) …
…
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PĀREJAS NOTEIKUMI UN SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS
138. …
140.J 2013. gada maijā tika grozīts 130. un 134. punkts un virsraksts virs 138. punkta. Uzņēmums šos grozījumus
piemēro retrospektīvi gada periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Tos drīkst piemērot arī no
agrāka datuma. Uzņēmums šos grozījumus nepiemēro periodos (ieskaitot salīdzināmos periodos), kuros tas vien
laikus nepiemēro arī 13. SPFS.
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