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REGULAMENTUL (UE) NR. 1374/2013 AL COMISIEI
din 19 decembrie 2013
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale
de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al
Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate 36
(Text cu relevanță pentru SEE)

îndeplinesc criteriile tehnice pentru adoptare stabilite la
articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
1606/2002.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parla
mentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind
aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (1), în
special articolul 3 alineatul (1),
întrucât:
(1)

(2)

(3)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2) au
fost adoptate anumite standarde internaționale și inter
pretări existente la 15 octombrie 2008.
La 29 mai 2013, Comitetul pentru Standarde Inter
naționale de Contabilitate a publicat amendamente la
Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) 36 Depre
cierea activelor. Obiectivul amendamentelor este de a
clarifica faptul că domeniul de aplicare al prezentărilor
informațiilor privind sumele recuperabile pentru active, în
cazul în care suma respectivă este bazată pe valoarea
justă minus costurile asociate cedărilor, se limitează la
activele depreciate.
Consultarea Grupului de experți tehnici din cadrul
Grupului consultativ european pentru raportarea
financiară confirmă faptul că amendamentele la IAS 36

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 ar trebui
modificat în mod corespunzător.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului de reglementare
contabilă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
În anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008, Standardul Inter
național de Contabilitate (IAS) 36 Deprecierea activelor se
modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Fiecare societate aplică amendamentele menționate la articolul 1
cel mai târziu de la data începerii primului său exercițiu
financiar care debutează la 1 ianuarie 2014 sau după această
dată.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2013.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

(1) JO L 243, 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 320, 29.11.2008, p. 1.
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ANEXĂ
STANDARDE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE
IAS 36

IAS 36 Deprecierea activelor

Reproducerea este permisă în Spațiul Economic European. Toate drepturile existente rezervate în afara SEE, cu
excepția dreptului de reproducere în scopul uzului personal sau în alte scopuri legitime. Mai multe informații
sunt disponibile pe site-ul IASB www.iasb.org
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Amendamente la IAS 36 Deprecierea activelor
Prezentarea informațiilor privind sumele recuperabile pentru activele nefinanciare
Se modifică punctele 130 și 134 și titlul anterior punctului 138 și se adaugă punctul 140J.
PREZENTAREA INFORMAȚIILOR
…
130. O entitate trebuie să prezinte următoarele informații pentru un activ individual (inclusiv pentru fondul
comercial) sau pentru o unitate generatoare de numerar, pentru care a fost recunoscută sau reluată o
pierdere din depreciere în cursul perioadei:
(a) ...
(e) valoarea recuperabilă a activului (a unității generatoare de numerar) și dacă valoarea recuperabilă a
activului (a unității generatoare de numerar) este valoarea sa justă minus costurile asociate cedării sau
valoarea sa de utilizare;
(f) dacă valoarea recuperabilă este valoarea justă minus costurile asociate cedării, entitatea trebuie să
prezinte următoarele informații:
(i) nivelul din ierarhia valorii juste (a se vedea IFRS 13) în cadrul căreia evaluarea valorii juste a
activului (a unității generatoare de numerar) este clasificată în totalitate (fără a se lua în considerare
dacă „costurile asociate cedării” sunt observabile);
(ii) pentru evaluările valorii juste clasificate la nivelul 2 și la nivelul 3 în ierarhia valorii juste, o
descriere a tehnicii (tehnicilor) de evaluare utilizate în evaluarea valorii juste minus costurile
asociate cedării. Dacă a existat o schimbare a tehnicii de evaluare, entitatea trebuie să prezinte
respectiva schimbare și motivul (motivele) realizării acesteia; precum și
(iii) pentru evaluările valorii juste clasificate la nivelul 2 și la nivelul 3 în ierarhia valorii juste, fiecare
ipoteză principală pe care conducerea entității a utilizat-o pentru stabilirea valorii juste minus
costurile asociate cedării. Ipotezele principale sunt acelea la care valoarea recuperabilă a
activului (a unității generatoare de numerar) este cea mai sensibilă. De asemenea, entitatea
trebuie să prezinte rata (ratele) de actualizare utilizată (utilizate) în evaluările actuale și anterioare
dacă valoarea justă minus costurile asociate cedării se evaluează prin tehnica valorii actualizate.
(g) …
…
Estimările utilizate pentru a evalua valorile recuperabile ale unităților generatoare de numerar care conțin
fond comercial sau imobilizări necorporale cu o durată de viață utilă nedeterminată
134. O entitate trebuie să prezinte informațiile prevăzute la literele (a)-(f) pentru fiecare unitate (grup de unități)
generatoare de numerar pentru care valoarea contabilă a fondului comercial sau a imobilizărilor necor
porale cu durată de viață utilă nedeterminată alocată acelei unități (acelui grup de unități) este semnificativă
comparativ cu valoarea contabilă totală a fondului comercial sau a imobilizărilor necorporale cu durată de
viață utilă nedeterminată ale entității:
(a) ...
(c) modul în care valoarea recuperabilă a unității (grupului de unități) a fost determinată (adică valoarea de
utilizare sau valoarea justă minus costurile asociate cedării).
(d) …
…
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PREVEDERI TRANZITORII ȘI DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE
138. ...
140J În mai 2013 au fost modificate punctele 130 și 134 și titlul anterior punctului 138. O entitate trebuie să aplice
aceste modificări retrospectiv pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2014 sau ulterior acestei date. Se
permite aplicarea anterior acestei date. O entitate nu trebuie să aplice aceste amendamente în perioade (inclusiv
perioade comparative) în care nici IFRS 13 nu se aplică.
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