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Standardul Internaţionalde Raportare Financiară  1 Aplicarea pentru prima dată  a Standardelor 
Internaţionale de Raportare Financiară  (IFRS 1) este prezentat în paragrafele 1-47, Anexele A-C. 
Toate paragrafele au o importanţă egală.  Termenii menţionaţi în Anexa A sunt scrişi cu  caractere 
italice când apar prima dată .  Alţi termeni sunt definiţi în Glosarul pentru Standardele Internaţionale 
de Raportare Financiară . IFRS  1 trebuie citit în contextul obiectivului acestuia şi a Bazei pentru 
concluzii, a Prefeţei la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară  şi a Cadrului de 
întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare, care oferă o bază pentru selectarea şi aplicarea 
politicilor contabile în absenţa unor instrucţiuni explicite. 
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INTRODUCERE 

Motive pentru emiterea IFRS 
 

IN1 IFRS înlocuieşte SIC-8 Aplicarea pentru prima dată  a IAS ca bază principală  a contabilităţii. 
Consiliul a elaborat IFRS cu scopul de a aborda următoarele aspecte: 

unele aspecte ale cerinţei SIC-8 privind aplicarea retroactivă  au generat costuri care au depăşit beneficiile 
potenţiale pentru utilizatorii situaţiilor financiare.  Mai mult, deşi SIC-8 nu prevedea aplicarea retroactivă  în 
cazurile în care acest lucru este imposibil, nu explica dacă  o entitate care aplică  pentru prima dată  IAS 
trebuie să interpreteze această  imposibilitate de aplicare ca un impediment şi nu specifică nici un tratament 
particular pentru aceste cazuri; 
 
conform SIC-8, o entitate care aplică  pentru prima dată  IAS poate aplica două  versiuni diferite ale unui 
Standard dacă  o nouă versiune este introdusă pe parcursul perioadelor la care se referă primele situaţii 
financiare întocmite în conformitate cu IAS iar noua versiune interzice aplicarea retroactivă; 
 
SIC-8 nu specifică în mod clar dacă o entitate care aplică pentru prima dată IAS trebuie să efectueze o 
analiză înainte de implementarea retroactivă a deciziilor privind recunoaşterea şi măsurarea; 
 
au existat îndoieli în ce priveşte modul de interacţiune a SIC-8 cu prevederile tranzitorii specifice ale 
Standardelor individuale. 
 

Principalele caracteristici ale IFRS 
 
IN2 IFRS se aplică în cazurile în care o entitate adoptă pentru prima dată IFRS, printr-o declaraţie 

explicită şi fără rezerve de conformare la IFRS. 
IN3 În general, IFRS prevede că o entitate trebuie să aplice toate IFRS în vigoare la data de raportare în 
cazul primelor situaţii financiare IFRS. În particular, IFRS impune entităţiilor următoarele condiţii la 
întocmirea Bilanţului contabil de deschidere IFRS ca punct de plecare pentru contabilitatea conform IFRS: 
 
să recunoască toate activele şi pasivele a căror recunoaştere este prevăzută  de IFRS; 
 
să nu recunoască  acele active şi pasive a căror recunoaştere nu este permisă conform IFRS; 
 
să reclasifice elementele contabile care au fost recunoscute conform GAAP ca fiind incluse într-o anumită 
categorie de active, pasive sau componente ale capitalurilor proprii dar conform IFRS fac parte din altă 
categorie de active, pasive sau componente ale capitalurilor proprii; şi 
 
să aplice IFRS la măsurarea tuturor activelor şi pasivelor recunoscute. 
 
IN4 IFRS permite excepţii limitate de la această cerinţă în anumite cazuri specifice, în special atunci 
când costul respectării acestei cerinţe este mai mare decât beneficiile utilizatorilor situaţiilor financiare.  De 
asemenea, IFRS interzice aplicarea retroactivă a IFRS în unele cazuri, în special dacă aplicarea retroactivă 
impune conducerii să evalueze condiţiile existente anterior, după cunoaşterea rezultatului unei anumite 
tranzacţii. 
 
IN5 IFRS prevede efectuarea unor prezentări care explică modul în care trecerea de la aplicarea GAAP 
la aplicarea IFRS a afectat situaţia financiară  raportată a entităţii, performanţa financiară  şi fluxurile de 
numerar. 
 
IN6 O entitate va aplica IFRS dacă primele situaţii financiare IFRS sunt întocmite pentru o perioadă care 
începe la sau ulterior datei de 1 ianuarie 2004. Aplicarea acestora la o dată anterioară este încurajată.   
 

Modificări ale cerinţelor anterioare 
 

IN7 Ca şi SIC-8, IFRS prevede aplicarea retroactivă în cele mai multe situaţii. IFRS diferă de SIC-8 în ce 
priveşte următoarele: 
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existenţa unor excepţii, în special în anumite cazuri în care aplicarea retroactivă este probabil să necesite 
costuri care să depăşească beneficiile utilizatorilor situaţiilor financiare, şi a unui număr limitat de alte 
excepţii din motive practice; 
 
asigură aplicarea ultimei versiuni a IFRS; 
 
clarifică felul in care estimările unei entităţii care aplică pentru prima dată IFRS diferă de estimările făcute la 
aceeaşi dată în conformitate cu GAAP; 
 
specifică dacă prevederile tranzitorii ale altor IFRS nu se aplică în cazul unei entităţii care le aplică pentru 
prima dată; 
 
prevede o prezentare detaliată despre tranziţia la IFRS. 
 

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ  1 

Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară  

OBIECTIV 
1 Obiectivul acestui IFRS este de a se asigura că primele situaţii financiare IFRS ale unei entităţi 

precum şi rapoartele financiare interimare pentru o anumită parte a perioadei la care se referă 
respectivele situaţii financiare conţin informaţii cu următoarele caracteristici: 
(a) sunt transparente pentru utilizatori şi comparabile pentru toate perioadele prezentate; 
(b) oferă un punct de plecare pentru contabilitatea ulterioară a entităţii în conformitate cu Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară  (IFRS) ; şi 
(c) pot fi generate la costuri mai mici decât beneficiile utilizatorilor. 
 

ARIA DE APLICABILITATE 
2 O entitate va aplica IFRS în următoarele cazuri: 

(a) în momentul întocmirii primelor situaţii financiare IFRS; şi 
(b) pentru toate rapoartele financiare interimare pe care le întocmeşte în conformitate cu IAS 34 

Raportarea financiară  interimară pentru o parte din perioada la care se referă primul set de situaţii 
financiare IFRS. 

 
3 Primul set de situaţii financiare IFRS ale unei entităţii îl reprezintă situaţiile financiare anuale pentru 

care entitatea adoptă IFRS ca bază a contabilităţii, printr-o declaraţie explicită şi fără rezerve în 
respectivele situaţii financiare de conformare la IFRS.  Situaţiile financiare sunt considerate primele 
situaţii financiare IFRS ale unei entităţii dacă, de exemplu, entitatea: 
(a) a prezentat cele mai recente situaţii financiare anterioare: 

(i)  în conformitate cu reglementările naţionale care nu sunt conforme cu IFRS din toate 
punctele de vedere; 

(ii) în conformitate cu IFRS din toate punctele de vedere, cu excepţia faptului că situaţiile financiare 
nu au conţinut o declaraţie explicită şi fără rezerve că acestea sunt conforme cu IFRS; 

(iii) în care a inclus o declaraţie de conformare parţială şi nu totală la IFRS; 
(iv) în conformitate cu reglementările naţionale, utilizând unele IFRS individuale pentru a înregistra 

în contabilitate elemente pentru care nu existau reglementări naţionale; sau 
(v)  în conformitate cu reglementările naţionale, cu o reconciliere a unor sume cu sumele 

stabilite în conformitate cu IFRS;  
(b) a întocmit situaţii financiare conforme cu IFRS exclusiv pentru uz intern, fără să le pună la 

dispoziţia proprietarilor entităţiii sau a altor utilizatori externi;  
(c) a întocmit un pachet de raportare conform IFRS în scopul consolidării, fără să întocmească un set 

complet de situaţii financiare, conform prevederilor IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare; sau 
(d) nu a prezentat situaţii financiare pentru perioade anterioare. 
 

4 Acest IFRS se aplică în cazurile în care o entitate adoptă IFRS ca nouă bază a contabilităţii.  O 
entitate nu adoptă o nouă bază a contabilităţii când, de exemplu, entitatea: 
(a) încetează să prezinte situaţii financiare în conformitate cu reglementările naţionale, aşa cum a 

procedat anterior precum şi un alt set de situaţii financiare care au conţinut o declaraţie explicită şi 
fără rezerve de conformare la IFRS;  
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(b) a prezentat situaţii financiare în anul anterior în conformitate cu reglementările naţionale iar 
respectivele situaţii financiare au cuprins o declaraţie explicită şi fără rezerve de conformare la 
IFRS; sau 

(c) a prezentat situaţii financiare în anul anterior care au conţinut o declaraţie explicită şi fără rezerve 
de conformare la IFRS, chiar dacă auditorii au emis o opinie cu rezerve în raportul de audit asupra 
respectivelor situaţii financiare.  

 
5 Acest IFRS nu se aplică în cazul modificării politicilor contabile de către o entitate care aplică deja 

IFRS. Aceste modificări sunt abordate în: 
(a) cerinţele de modificare a politicilor contabile din IAS 8 Profitul net sau pierderea netă a perioadei, 

erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile; şi 
(b) cerinţe specifice tranzitorii ale altor IFRS.   
 

RECUNOAŞTERE şi MĂSURARE 

Bilanţul contabil de deschidere IFRS 
6 O entitate va întocmi un Bilanţ contabil de deschidere IFRS la data de trecere la IFRS. Bilanţul 

contabil de deschidere IFRS reprezintă punctul de plecare pentru contabilitatea ulterioară a entităţiii 
conform IFRS.  Acest IFRS nu impune unei entităţii să prezinte Bilanţul contabil de deschidere IFRS 
în primele situaţii financiare IFRS. 

 

Politici contabile 
7 O entitate va utiliza aceleaşi politici contabile pentru Bilanţul contabil de deschidere IFRS precum şi 

pentru toate perioadele prezentate în primele situaţii financiare IFRS. Respectivele politici contabile 
vor fi conforme cu toate IFRS în vigoare la data de raportare pentru primele sale situaţii financiare 
conforme cu IFRS, cu excepţia cazurilor menţionate în paragrafele 13-34.   

8 O entitate nu va aplica diferite versiuni ale IFRS care erau în vigoare la date anterioare.  O entitate 
poate aplica un IFRS care nu este încă obligatoriu dar permite aplicarea prealabilă. 

 
Exemplu: Aplicarea consecventă a celei mai recente versiuni a IFRS 
PREZENTARE GENERALĂ 
Data de raportare pentru primele situaţii financiare IFRS ale entităţiii A este 31 decembrie 2005.  
Entitatea A decide să prezinte informaţii comparative în respectivele situaţii financiare doar pentru un an 
(a se vedea paragraful 36).  Ca urmare, data de trecere a acesteia la IFRS reprezintă  începutul 
activităţii, respectiv data de 1 ianuarie 2004 (sau, echivalent, închiderea activităţii la 31 decembrie 2003).  
Entitatea A a prezentat situaţii financiare conform GAAP anterioare anual până la data de 31 decembrie 
2004. 
APLICAREA CERINŢELOR 
Entitatea A va aplica IFRS pentru perioadele încheiate la 31 decembrie 2005 la: 
(a) întocmirea Bilanţului contabil IFRS iniţial la 1 ianuarie 2004; şi 
(b) întocmirea şi prezentarea Bilanţului contabil la 31 decembrie 2005 (inclusiv sumele comparative 
pentru 2004), contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia fluxurilor de 
numerar pentru anul încheiat la 31 decembrie 2005 (inclusiv sumele comparative pentru anul 2004) şi 
alte prezentări (inclusiv informaţiile comparative pentru 2004). 
Dacă aplicarea unui IFRS nu este obligatorie dar poate fi aplicat în prelabil, entitatea A poate, fără însă 
ca acest lucru să fie obligatoriu, să aplice respectivul IFRS în primele sale situaţii financiare IFRS.  
 
 

9 Prevederile tranzitorii ale altor IFRS se aplică în cazul modificării politicilor contabile de către o entitate 
care utilizează deja IFRS; acestea nu se aplică în cazul adoptării pentru prima dată a IFRS, cu 
excepţia cazurilor menţionate în paragrafelor 27-30. 

Cu excepţia cazurilor menţionate în paragrafele 13-34, o entitate trebuie să respecte următoarele condiţii la 
întocmirea Bilanţului contabil de deschidere IFRS: 

(a) să recunoască toate activele şi pasivele a căror recunoaştere este prevăzută de IFRS; 
(b) să nu recunoască acele active şi pasive a căror recunoaştere nu este permisă conform IFRS; 
(c) să reclasifice elementele contabile care au fost recunoscute conform GAAP ca fiind incluse într-o 

anumită categorie de active, pasive sau componente ale capitalurilor proprii dar conform IFRS fac 
parte din altă categorie de active, pasive sau componente ale capitalurilor proprii; şi 

(d) să aplice IFRS la măsurarea tuturor activelor şi pasivelor recunoscute. 
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11 Politicile contabile utilizate de o entitate pentru întocmirea Bilanţului contabil de deschidere IFRS pot fi 
diferite de cele pe care entitatea le-a utilizat pentru aceeaşi dată aplicând GAAP.  Ajustările rezultate 
apar ca urmare a unor evenimente şi tranzacţii care au avut loc înaintea trecerii la IFRS.  Ca urmare, 
o entitate va recunoaşte respectivele ajustări direct în rezultatul reportat (sau, dacă este cazul, în altă 
categorie de capital propriu) la data de trecere la IFRS. 

12 Acest IFRS prevede două categorii de excepţii de la principiul conform căruia Bilanţul contabil de 
deschidere IFRS va fi conform cu toate IFRS: 
(a) paragrafele 13-25 prevăd excepţii de la unele din cerinţele altor IFRS. 
(b) paragrafele 26-34 interzic aplicarea retroactivă a unor cerinţe ale altor IFRS. 
 

Excepţii de la cerinţele altor IFRS 
13 O entitate poate opta pentru una sau mai multe din următoarele excepţii: 

(a) combinări de întreprinderi (paragraful 15); 
(b) valoarea justă sau reevaluarea la costul estimat  (paragrafele 16-19); 
(c) beneficiile angajaţilor (paragraful 20); 
(d) diferenţe cumulative de conversie (paragrafele 21 şi 22); 
(e) instrumente financiare compuse (paragraful 23); şi 
(f) activele şi pasivele filialelor, întreprinderilor asociate şi asocierilor în participaţie (paragrafele 24 şi 

25). 
 

O entitate nu va aplica aceste excepţii prin analogie la alte elemente. 

14 Unele dintre excepţiile prezentate mai jos se referă la valoarea justă . IAS 22 Combinări de 
întreprinderi explică modul de calcul al valorilor juste ale activelor şi datoriilor identificabile 
achiziţionate în cadrul unei combinări de întreprinderi. O entitate va utiliza respectivele explicaţii 
pentru a calcula valorile juste conform acestui IFRS, cu excepţia cazurilor în care există un alt IFRS 
care conţine instrucţiuni mai specifice în ce priveşte calculul valorilor juste ale respectivelor active şi 
datorii. Respectivele valori juste vor reflecta condiţiile existente la data pentru care au fost calculate.  

Combinări de întreprinderi 
15 O entitate va aplica cerinţele din Anexa B în cazul combinărilor de întreprinderi pe care entitatea le-a 

recunoscut anterior datei de trecere la IFRS. 

Valoarea justă sau reevaluarea la costul estimat 
16 O entitate poate opta pentru măsurarea unei imobilizări corporale la data de trecere la IFRS la 

valoarea justă a acesteia şi poate utiliza respectiva valoare justă ca fiind costul estimat la data 
respectivă. 

17 O entitate care aplică pentru prima dată IFRS poate opta pentru utilizarea reevaluării anterioare 
conform GAAP a unei imobilizări corporale la sau anterior datei de trecere la IFRS ca fiind costul 
estimat la data reevaluării, cu condiţia ca la data reevaluării valoarea reevaluată să fie comparabilă 
cu: 
(a) valoarea justă; sau 
(b) costul sau costul amortizat conform IFRS, ajustate pentru a reflecta, de exemplu, modificarea 

indicelui general sau specific al preţurilor.    
 

18 Prevederile paragrafelor 16 şi 17 sunt aplicabile şi în următoarele cazuri: 
(a)investiţiile imobiliare, dacă o entitate optează să utilizeze modelul de cost prevăzut de IAS 40 

Investiţii imobiliare; şi 
(b) imobilizări necorporale care îndeplinesc:  

(i) criteriile de recunoaştere ale IAS 38 Active necorporale  (inclusiv măsurarea corectă a costului 
iniţial); şi 

(ii) criteriile IAS 38 privind reevaluarea (inclusiv existenţa unei pieţe active). 
 

O entitatea nu va aplica aceste prevederi în cazul altor active şi pasive.  

19 Este posibil ca o entitate care aplică pentru prima dată IFRS să fi calculat un cost estimat în 
conformitate cu GAAP anterior pentru o parte sau toate activele şi pasivele sale prin evaluarea 
acestora la valoarea justă la o anumită dată ca urmare a unui eveniment precum privatizarea sau 
oferta publică iniţială.  Entitatea poate utiliza aceste evaluări la valoarea justă ca urmare a unor 
evenimente ca fiind costul estimat pentru IFRS la data evaluării respective.   
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Beneficiile angajaţilor 
20 În conformitate cu IAS 19 Beneficiile angajaţilor, o entitate poate opta pentru utilizarea unei abordări 

de tip ‘coridor’ care permite nerecunoaşterea unor câştiguri şi pierderi actuariale.  Aplicarea 
retroactivă a acestei abordări impune unei entităţii să clasifice câştigurile şi pierderile actuariale de la 
iniţierea planului până la data de trecere la IFRS în două categorii, respectiv recunoscute şi 
nerecunoscute.  Totuşi, o entitate care aplică pentru prima dată IFRS poate  opta pentru 
recunoaşterea tuturor câştigurilor şi pierderilor actuariale la data de trecere la IFRS, chiar dacă 
utilizează abordarea de tip ‘coridor’ pentru câştigurile şi pierderile actuariale ulterioare.  În cazul în 
care o entitate care aplică pentru prima dată IFRS utilizează această opţiune, o va aplica în cazul 
tuturor planurilor. 

Diferenţe cumulative de conversie 
21 IAS 21 Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar prevede că o entitate trebuie:  

(a) să clasifice ca o componentă separată a capitalurilor proprii unele diferenţe de schimb valutar; şi 
(b) să transfere, în momentul vânzării unei filiale străine, diferenţele de conversie cumulative aferente 

respectivei filiale (inclusiv, dacă este cazul, câştigurile şi pierderile aferente garanţiei contra riscului 
de schimb valutar) în contul de profit şi pierdere ca parte a câştigului sau pierderii aferente 
vânzării. 

 
22 Totuşi, o entitate care aplică pentru prima dată IFRS nu trebuie să indeplinească aceste cerinţe în 

cazul diferenţelor cumulative de conversie care au existat la data de trecere la IFRS.  Dacă o entitate 
care aplică  pentru prima dată IFRS utilizează această excepţie: 
(a) diferenţele cumulative de conversie pentru toate operaţiunile externe sunt considerate zero la data 

de trecere la IFRS; şi 
(b) câştigul sau pierderea aferente unei vânzări ulterioare a unei filiale străine vor exclude diferenţele 

de conversie care au rezultat înainte de trecerea la IFRS şi vor include diferenţele de conversie 
ulterioare.   

Instrumente financiare compuse 
23 În conformitate cu IAS 32 Instrumente financiare: prezentare şi descriere, o entitate trebuie să 

clasifice separat părţile componente ale unui instrument compus în componente de pasiv şi 
componente de capital propriu.  În cazul în care componenta de pasiv nu mai este restantă , aplicarea 
retroactivă a IAS 32 impune clasificarea capitalurilor proprii în două categorii.  Prima  categorie este 
inclusă în rezultatul reportat şi reprezintă dobânda acumulată aferentă componentei de pasiv.  Cea 
de-a doua categorie reprezintă  componenta de capital propriu iniţială. Totuşi, conform acestui IFRS, 
o entitate care aplică pentru prima dată IFRS nu trebuie să separe aceste două categorii în cazul în 
care componenta de pasiv nu mai este restantă  la data de trecere la IFRS. 

Activele şi pasivele filialelor, întreprinderilor asociate şi asocierilor în participaţie  
24 Dacă o filială aplică pentru prima dată IFRS după societatea mamă , în situaţiile financiare separate, 

filiala va evalua activele şi pasivele astfel: 
(a) la valorile contabile la care ar fi incluse în situaţiile financiare consolidate ale societăţii mamă , în 

funcţie de data de trecere a societăţii mamă la IFRS, în cazul în care nu s-au efectuat ajustări în 
scopul consolidării sau pentru efectele combinării de întreprinderi în care societatea mamă a 
achiziţionat filiala; sau 

(b) la valorile contabile prevăzute de celelalte IFRS, în funcţie de data de trecere a filialei la IFRS.  
Este posibil ca aceste valori contabile să fie diferite de cele descrise la punctul (a):  
(i)  când excepţiile prevăzute de acest IFRS determină  efectuarea de evaluări care depind de 

data de trecere la IFRS.  
(ii) când politicile contabile utilizate în situaţiile financiare ale filialei diferă de cele din situaţiile 

financiare consolidate.  De exemplu, filiala poate utiliza tratamentul de bază prevăzut de IAS 16 
Imobilizări corporale, iar Grupul poate aplica tratamentul alternativ permis.   

O opţiune similară este disponibilă întreprinderilor asociate sau asocierilor în participaţie care aplică 
pentru prima dată IFRS la o dată ulterioară entităţiii care exercită o influenţă semnificativă sau control 
comun asupra acestora. 

25 Totuşi, dacă o entitate adoptă pentru prima dată IFRS ulterior adoptării IFRS de către filiala acesteia 
(sau asociatul sau asocierea în participaţie), în situaţiile financiare consolidate entitatea va evalua 
activele şi pasivele filialei (sau asociatului sau asocierii în participaţie) la aceleaşi valori contabile ca în 
situaţiile financiare separate ale filialei (sau asociatului sau asocierii în participaţie), după ajustarea în 
scopul consolidării, ajustările conform metodei punerii în echivalenţă şi pentru efectele combinării de 
întreprinderi în care societatea mamă a achiziţionat filiala.  În mod similar, dacă societatea mamă 
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adoptă pentru prima dată IFRS pentru situaţiile financiare separate anterior sau ulterior adoptării IFRS 
pentru situaţiile financiare consolidate, aceasta va evalua activele şi pasivele la aceeaşi valoare în 
ambele situaţii financiare, cu excepţia ajustărilor de consolidare.    

Excepţii de la aplicarea retroactivă a altor IFRS 
26 Acest IFRS interzice aplicarea retroactivă a unor aspecte ale IFRS referitoare la: 

(a) derecunoaşterea activelor financiare şi pasivelor financiare (paragraful 27); 
(b) instrumente de acoperire împotriva riscurilor (paragrafele 28-30); şi 
(c) estimări (paragrafele 31-34). 

Derecunoaşterea activelor financiare şi pasivelor financiare 
27 O entitate care aplică pentru prima dată IFRS va aplica cerinţele privind derecunoaşterea stipulate de 

IAS 39 Instrumente financiare: recunoaştere şi măsurare începând cu data de intrare în vigoare a IAS 
39.  Astfel, dacă o entitate care a adoptat pentru prima dată IFRS a derecunoscut activele financiare 
şi pasivele financiare conform GAAP utilizate anterior într-un exerciţiu financiar care a început anterior 
datei de 1  ianuarie 2001, nu va recunoaşte respectivele active şi pasive conform IFRS (decât dacă 
acestea se califică pentru recunoaştere ca urmare a unei tranzacţii sau eveniment ulterior).  Totuşi, 
entitatea care aplică pentru prima dată IFRS: 
(a) va recunoaşte toate instrumentele derivate şi dobânzile, precum activele şi pasivele asociate 

efectuării serviciului datoriei, păstrate după tranzacţia de derecunoaştere şi existente încă la data 
de trecere la IFRS; şi 

(b) va consolida toate entităţiile cu scop special (ESS) pe care le controlează la data de trecere la 
IFRS, chiar dacă ESS au existat anterior datei de trecere la IFRS sau deţineau active financiare şi 
pasive financiare care au fost derecunoscute conform GAAP utilizate anterior. 

 

Contabilitatea operaţiunilor de acoperire împotriva riscurilor 
28 Conform prevederilor IAS 39 Instrumente financiare: recunoaştere şi măsurare, la data de trecere la 

IFRS, o entitate: 
(a) va măsura toate instrumentele derivate la valoarea justă; şi 
(b) va elimina toate pierderile şi câştigurile înregistrate în avans care au fost raportate conform GAAP 

anterioare ca active sau pasive. 
 

O entitate nu va reflecta în Bilanţul de deschidere IFRS un tip de relaţie de acoperire a riscurilor care nu este 
conform cu IAS 39 (de exemplu, multe relaţii de acoperire a riscurilor în care instrumentul de acoperire a 
riscurilor este un instrument de numerar sau o opţiune scrisă; în care elementul acoperit împotriva riscurilor 
reprezintă o poziţie netă; sau în care instrumentul de acoperire a riscurilor acoperă riscul ratei dobânzii 
asociat unei investiţii păstrate până la scadenţă).  Totuşi, dacă o entitate a creat o poziţie netă ca element 
acoperit împotriva riscurilor conform GAAP anterioare, poate selecta un element individual în cadrul 
respectivei poziţii nete ca element acoperit împotriva riscurilor conform IFRS, cu condiţia să facă acest lucru 
cel târziu la data de trecere la IFRS. 

30 O entitate va aplica prevederile tranzitorii ale IAS 39 pentru toate relaţiile de acoperire a riscurilor care 
au existat la data de trecere la IFRS. 

Estimări 
31 Estimările unei entităţii conform IFRS la data de trecere la IFRS vor fi conforme cu estimările efectuate 

la aceeaşi dată conform GAAP anterioare (după efectuarea ajustărilor pentru reflectarea tuturor 
diferenţelor în ce priveşte politicile contabile), cu excepţia cazului în care există dovezi obiective că 
respectivele estimări erau eronate. 

32 Este posibil ca după data de trecere la IFRS o entitate să primească informaţii referitoare la estimările 
pe care le-a făcut conform GAAP anterioare.  Conform paragrafului 31, o entitate va trata respectivele 
informaţii în acelaşi fel ca evenimentele ulterioare datei Bilanţului contabil, în conformitate cu IAS 10 
Evenimente ulterioare datei Bilanţului.  De exemplu, se presupune că data de trecere a unei entităţi la 
IFRS este 1 ianuarie 2004 iar informaţiile noi de la 15 iulie 2004 impun revizuirea unei estimări 
efectuate conform GAAP anterioare la 31 decembrie 2003.  Entitatea nu va reflecta respectivele 
informaţii noi în Bilanţul de deschidere IFRS (decât dacă estimările trebuie ajustate ca urmare a 
modificării politicilor contabile sau există dovezi obiective că respectivele estimări erau eronate).  
Dimpotrivă, entitatea va reflecta respectivele informaţii noi în contul de profit şi pierdere (sau, dacă 
este cazul, în situaţia modificărilor capitalurilor proprii) pentru anul încheiat la 31 decembrie 2004. 

33 Totuşi, este posibil ca o entitate să trebuiască să facă estimări conform IFRS la data de trecere la 
IFRS care nu au fost necesare la data respectivă conform GAAP anterioare. În conformitate cu IAS 
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10, respectivele estimări conform IFRS vor reflecta condiţiile existente la data de trecere la IFRS. În 
particular, estimările valorilor de piaţă, ale ratelor dobânzii sau ale ratelor de schimb la data de trecere 
la IFRS vor reflecta condiţiile de piaţă de la data respectivă. 

34 Paragrafele 31-33 se aplică în cazul Bilanţului de deschidere IFRS. De asemenea, acestea se aplică 
în cazul unei perioade comparative prezentate în primele situaţii financiare IFRS ale unei entităţii, caz 
în care referinţele la data de trecere la IFRS sunt înlocuite de referinţe la sfârşitul respectivei perioade 
comparative. 

PREZENTARE 
35 Acest IFRS nu prevede excepţii de la cerinţele de prezentare ale IFRS. 

Informaţii comparative 
36 În conformitate cu IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare, primele situaţii financiare IFRS ale unei 

entităţii vor include informaţii comparative pentru cel puţin un an, conform IFRS. 
37 Unele entităţii prezintă rezumate ale datelor istorice pentru perioade anterioare primei perioade pentru 

care prezintşinformaţii comparative integrale conform IFRS.  Acest IFRS nu prevede că respectivele 
rezumate trebuie să fie conforme cu cerinţele de recunoaştere şi măsurare ale IFRS.  În plus, unele 
entităţi prezintă informaţii comparative conform GAAP precum şi informaţii comparative conform IAS 
1.  În orice situaţii financiare care cuprind rezumate ale datelor istorice sau informaţii comparative 
conform GAAP anterioare, o entitate: 
(a) va menţiona clar că informaţiile conform GAAP anterioare nu au fost întocmite în conformitate cu 

IFRS; şi 
(b) va prezenta natura principalelor ajustări necesare pentru conformarea la IFRS.  O entitate nu 

trebuie să cuantifice respectivele ajustări.  

Explicaţii cu privire la trecerea la aplicarea IFRS 
38 O entitate va explica felul în care trecerea de la aplicarea GAAP anterioare la aplicarea IFRS a afectat 

situaţia financiară  raportată, performanţa financiară  şi fluxurile de numerar. 

Reconcilieri 
39 În conformitate cu paragraful 38, primele situaţii financiare IFRS ale unei entităţii vor include: 
(a) reconcilieri între capitalurile proprii ale entităţiii raportate conform GAAP anterioare şi capitalurile 
proprii conform IFRS la următoarele date: 
(i)  data de trecere la IFRS; şi 
(ii) sfârşitul celei mai recente perioade prezentate în cele mai recente situaţii financiare anuale ale 
entităţiii conform GAAP anterioare; 
(b) o reconciliere a contului de profit şi pierdere conform GAAP anterioare pentru cea mai recentă 
perioadă din cele mai recente situaţii financiare anuale ale entităţiii cu contul de profit şi pierdere conform 
IFRS pentru aceeaşi perioadă ; şi 

(c) dacă entitatea a recunoscut sau reversat pentru prima oară pierderile din depreciere la întocmirea 
Bilanţului de deschidere IFRS, prezentările pe care IAS 36 Deprecierea activelor le-ar fi impus 
dacă entitatea ar fi recunoscut respectivele pierderi din depreciere sau reversările în perioada 
începând cu data de trecere la IFRS. 

 
40 Reconcilierile prevăzute de paragraful 39(a) şi (b) vor oferi detalii suficiente pentru ca utilizatorii să 

înţeleagă  ajustările semnificative ale Bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere.  Dacă  o 
entitate a prezentat o situaţie a fluxurilor de numerar conform GAAP anterioare, aceasta va explica 
ajustările semnificative la situaţia fluxurilor de numerar. 

41 Dacă o entitate identifică erori efectuate conform GAAP anterioare, reconcilierile prevăzute de 
paragraful 39(a) şi (b) vor face o distincţie clară între corectarea respectivelor erori şi modificarea 
politicilor contabile.   

42 IAS 8 Profitul net sau pierderea netă a perioadei, erori fundamentale şi modificări ale politicilor 
contabile nu abordează problema modificărilor de politici contabile care au loc în momentul în care o 
entitate aplică pentru prima dată IFRS. Ca urmare, cerinţele IAS 8 în ce priveşte prezentările 
referitoare la modificările de politici contabile nu se aplică în cazul primelor situaţii financiare IFRS ale 
unei entităţii. 

43 Dacă o entitate nu a prezentat situaţii financiare pentru perioadele anterioare, acest lucru trebuie 
menţionat în primele situaţii financiare IFRS. 

Utilizarea valorii juste ca fiind costul estimat 
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44 Dacă o entitate utilizează valoarea justă ca fiind costul estimat în cazul unor imobilizări corporale, 
investiţii imobiliare sau imobilizări necorporale în Bilanţul de deschidere IFRS (a se vedea paragrafele 
16 şi 17), pentru fiecare post Bilanţier din Bilanţul contabil IFRS iniţial, primele situaţii financiare IFRS 
ale entităţiii vor prezenta următoarele: 
(a) cumulul respectivelor valori juste; şi 
(b) ajustarea totală a valorilor contabile raportate conform GAAP anterioare.  

Rapoarte financiare interimare 
45 În conformitate cu paragraful 38, dacă o entitate prezintă un raport financiar interimar în conformitate 

cu IAS 34 Raportarea financiară  interimară pentru o parte din perioada la care se referă primele 
situaţii financiare IFRS, pe lângă cerinţele IAS 34 se aplică şi următoarele cerinţe: 
(a) Dacă entitatea a prezentat un raport financiar interimar pentru o perioadă interimară comparabilă, 

fiecare astfel de raport financiar interimar va include reconcilieri ale: 
(i) capitalurilor proprii conform GAAP anterioare la sfârşitul respectivei perioade interimare 

comparabile cu capitalurile proprii conform IFRS la data respectivă; şi 
(ii) contului de profit şi pierdere conform GAAP anterioare pentru respectiva perioadă interimară 

comparabilă (curentă şi a perioadei până la data respectivă) cu contul de profit şi pierdere 
conform IFRS pentru perioada aferentă . 

(b) Pe lângă reconcilierile prevăzute la punctul (a), primul raport financiar interimar al unei entităţi 
conform IAS 34 pentru o parte din perioada la care se referă primele situaţii financiare IFRS ale 
acesteia vor include reconcilierile descrise în paragrafele 39(a) şi (b) (împreună cu detaliile 
prevăzute de paragrafele 40 şi 41) sau o referinţă la un alt document publicat care include aceste 
reconcilieri. 

 
IAS 34 prevede efectuarea unor prezentări minime, bazate pe ipoteza că utilizatorii rapoartelor financiare 
interimare au acces şi la cele mai recente situaţii financiare anuale.  Totuşi, IAS 34 impune entităţiilor să 
prezinte „orice evenimente şi tranzacţii care sunt importante pentru înţelegerea perioadei interimare 
curente”.  Ca urmare, dacă în situaţiile financiare anuale cele mai recente conforme cu GAAP o entitate care 
aplică pentru prima dată  IFRS nu a prezentat informaţii importante pentru înţelegerea perioadei interimare 
curente, raportul financiar interimar va prezenta respectivele informaţii sau va include o referinţă la alt 
document publicat care le include. 

DATA INTRĂ RII ÎN VIGOARE 
47 O entitate va aplica acest IFRS dacă primele situaţii financiare IFRS se referă la o perioadă care 

începe la sau ulterior datei de 1 ianuarie 2004. Aplicarea anterioară a acestora este încurajată. Dacă 
primele situaţii financiare IFRS se referă la o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2004 
iar entitatea aplică acest IFRS în loc de SIC-8 Prima aplicare a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate ca Bază a Contabilităţii , se va menţiona acest lucru. 

 

Anexa A 

Definiţii termeni 
Această anexă este parte integrantă a IFRS.   

data de trecere la IFRS Începutul primei perioade pentru care o entitate prezintă informaţii 
comparative integrale conform IFRS în primele situaţii financiare IFRS.

costul estimat O sumă utilizată ca surogat pentru cost sau costul amortizat la o anumită 
dată.  Amortizarea ulterioară simplifică faptul că entitatea a recunoscut 
iniţial activul sau pasivul la o anumită  dată iar costul aferent era egal cu 
costul estimat. 

valoarea justă  Sumă la care poate fi tranzacţionat un activ sau decontată o datorie, de 
bună voie, între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei 
tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv. 

primele situaţii financiare 
IFRS 

Primele situaţii financiare anuale pentru a căror întocmire o entitate 
adoptă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), 
printr-o declaraţie explicită şi fără rezerve de conformare la IFRS. 

entitate care aplică 
pentru prima dată IFRS 

O entitate care prezintă primele situaţii financiare IFRS. 
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Standardele 
Internaţionale de 
Raportare Financiară  
(IFRS) 

Standarde şi Interpretări adoptate de Consiliul pentru Standardele 
Internaţionale de Contabilitate (IASB).  Acestea includ: 

(a) Standardele Internaţionale de Raportare Financiară; 
(b) Standardele Internaţionale de Contabilitate; şi 
© Interpretările emise de Comitetul pentru Interpretarea 
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară  (IFRIC) sau fostul 
Comitet Permanent pentru Interpretarea Standardelor (SIC) şi adoptate 
de IASB. 

Bilanţul contabil de 
deschidere IFRS 

Bilanţul contabil al unei entităţii (publicat sau nepublicat) la data de 
trecere la IFRS. 

GAAP anterioare Baza de contabilitate pe care entitatea care aplică pentru prima dată 
IFRS a utilizat-o anterior adoptă rii IFRS. 

data de raportare Sfârşitul celei mai recente perioade acoperite de situaţii financiare sau un 
raport financiar interimar. 

 

Anexa B 

Combinări de întreprinderi 
Această anexă este parte integrantă a IFRS.   

B1 Este posibil ca o entitate care aplică pentru prima dată IFRS să decidă să nu aplice IAS 22 
Combinări de întreprinderi retroactiv în cazul combinărilor de întreprinderi anterioare (respectiv combinările 
de întreprinderi care au avut loc anterior datei de trecere la IFRS).  Totuşi, dacă o entitate care aplică pentru 
prima dată IFRS retratează toate combinările de întreprinderi conform IAS 22, aceasta va retrata toate 
combinările de întreprinderi ulterioare.  De exemplu, dacă o entitate care aplică pentru prima dată IFRS 
decide să retrateze o combinare de întreprinderi care a avut loc la data de 30  iunie 2002, aceasta va retrata 
toate combinările de întreprinderi care au avut loc între data de 30 iunie 2002 şi data de trecere la IFRS.  
 

B2 Dacă o entitate care aplică pentru prima dată IFRS nu aplică IAS 22 retroactiv în cazul unei 
combinări de întreprinderi anterioare, aceasta va avea următoarele consecinţe asupra respectivei 
combinări de întreprinderi: 

(a) Entitatea care aplică pentru prima dată IFRS va păstra aceeaşi clasificare (în cazul unei achiziţii de 
către achizitorul legal, al unei achiziţii inverse de către entitatea achiziţionată, al unei uniuni de 
interese) utilizată în situaţiile financiare GAAP anterioare. 

(b) Entitatea care aplică pentru prima dată IFRS va recunoaşte toate activele şi pasivele la data de 
trecere la IFRS care au fost achiziţionate sau preluate într-o combinare de întreprinderi anterioară, cu 
excepţia: 
(i)  unor active financiare şi pasive financiare derecunoscute conform GAAP anterioare (a se 

vedea paragraful 27); şi 
(ii) activelor, inclusiv fondul comercial, şi pasivelor care nu au fost recunoscute în Bilanţul contabil 

consolidat al achizitorului conform GAAP anterioare şi care nu pot fi recunoscute conform IFRS în 
Bilanţul contabil separat al entităţiii achiziţionate (a se vedea paragraful B2(f)-B2(i)). 

 
Entitatea care aplică pentru prima dată IFRS va recunoaşte orice modificare rezultată prin ajustarea 
rezultatului reportat (sau, dacă este cazul, a unei alte categorii de capitaluri proprii), cu excepţia cazului 
în care modificarea rezultă din recunoaşterea unei imobilizări necorporale care a fost anterior inclusă în 
fondul comercial (a se vedea paragraful B2(g)(i)). 

(c) Entitatea care aplică pentru prima dată IFRS va exclude din Bilanţul de deschidere IFRS orice 
element recunoscut anterior conform GAAP anterioare şi care nu poate fi recunoscut ca activ sau 
pasiv conform IFRS.  Entitatea care aplică pentru prima dată IFRS va înregistra modificarea rezultată 
după cum urmează: 
(i)  este posibil ca entitatea care aplică pentru prima dată IFRS să fi clasificat o combinare de 

întreprinderi ca achiziţie şi să fi recunoscut ca imobilizare necorporală un element care nu poate fi 
înregistrat ca activ conform IAS 38 Active necorporale.   Entitatea va reclasifica respectivul element 
(şi, dacă este cazul, impozitul amânat şi interesele minoritare aferente) ca parte a fondului 
comercial (cu excepţia cazului în care a dedus fondul comercial direct din capitalurile proprii 
conform GAAP anterioare; a se vedea paragrafele B2(g)(i) şi B2(i)). 

(ii) entitatea care aplică pentru prima dată IFRS va recunoaşte toate modificările rezultate în cadrul 
rezultatului reportat.* 
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*Astfel de modificări includ reclasificările din şi în imobilizări necorporale în cazul în care fondul comercial 
nu a fost recunoscut ca activ conform GAAP anterioare.  Această situaţie apare dacă, în conformitate cu 
GAAP anterioare, entitatea (a) a dedus fondul comercial direct din capitalurile proprii sau (b) nu a tratat 
combinarea de întreprinderi ca achiziţie. 

(d) IFRS prevede evaluarea ulterioară a unor active şi pasive pe o bază contabilă care nu se bazează pe 
costul iniţial, precum valoarea justă.  Entitatea care aplică pentru prima dată IFRS va evalua aceste 
active şi pasive în Bilanţul contabil de deschidere IFRS utilizând această bază, chiar dacă acestea au 
fost achiziţionate sau preluate într-o combinare de întreprinderi anterioară.  Entitatea va recunoaşte 
orice modificare rezultată a valorii contabile prin ajustarea rezultatului reportat (sau, dacă este cazul, a 
unei alte categorii de capitaluri proprii), şi nu a fondului comercial. 

(e) Imediat după combinarea de întreprinderi, valoarea contabilă conform GAAP anterioare a activelor 
achiziţionate şi pasivelor preluate în cadrul respectivei combinări de întreprinderi va fi costul estimat 
conform IFRS la data respectivă.  Dacă IFRS impune efectuarea unei evaluări bazate pe cost a 
respectivelor active şi pasive la o dată ulterioară, costul estimat va constitui baza pentru amortizarea 
bazată pe cost de la data combinării de întreprinderi. 

(f) Dacă un activ achiziţionat sau un pasiv preluat ca urmare a unei combinări de întreprinderi anterioare 
nu a fost recunoscut conform GAAP anterioare, acesta nu va avea costul estimat zero în Bilanţul 
contabil de deschidere IFRS.  Dimpotrivă, achizitorul îl va recunoaşte şi măsura în Bilanţul contabil 
consolidat utilizând baza prevăzută de IFRS pentru Bilanţul contabil separat al entităţiii achiziţionate.  
De exemplu: dacă, în conformitate cu GAAP anterioare, achizitorul nu a capitalizat contractele de 
leasing financiar achiziţionate în cadrul unor combinări de întreprinderi anterioare, entitatea va 
capitaliza respectivele contracte în situaţiile financiare consolidate iar entitatea achiziţionată le va 
capitaliza în Bilanţul contabil separat IFRS, aşa cum prevede IAS 17 Leasing.  Dimpotrivă, dacă  
activul sau pasivul a fost inclus în fondul comercial conform GAAP anterioare dar ar fi fost recunoscut 
în mod diferit conform IAS 22, respectivul activ sau pasiv va continua să fie inclus în fondul comercial 
cu excepţia cazului în care IFRS prevede recunoaşterea acestuia în situaţiile financiare separate ale 
entităţii achiziţionate. 

(g) Valoarea contabilă a fondului comercial în Bilanţul contabil de deschidere IFRS va fi egală cu valoarea 
contabilă conform GAAP anterioare la data de trecere la IFRS, după efectuarea urmîtoarelor trei 
ajustări: 
(i) conform prevederilor paragrafului B2©(i) de mai sus, entitatea care aplică pentru prima dată IFRS 

va creşte valoarea contabilă a fondului comercial în momentul reclasificării unui element 
recunoscut ca imobilizare necorporală conform GAAP anterioare.  În mod similar, dacă prevederile 
paragrafului B2(f) impun entităţiii care aplică pentru prima dată IFRS să recunoască o imobilizare 
necorporală care a fost inclusă în fondul comercial conform GAAP anterioare, entitatea care aplică 
pentru prima dată IFRS va diminua corespunzător valoarea contabilă a fondului comercial (şi, dacă 
este cazul, impozitul amânat şi interesele minoritare aferente).  

(ii) O obligaţie potenţială care afectează valoarea achiziţiei aferente unei combinări de întreprinderi 
anterioare ar fi putut fi soluţionată înainte de data de trecere la IFRS.  În cazul în care valoarea 
ajustă rii obligaţiei potenţiale poate fi estimată  cu acurateţe iar plata acesteia este probabilă, 
entitatea care aplică pentru prima dată IFRS va ajusta fondul comercial cu suma respectivă.  În 
mod similar, entitatea care aplică pentru prima dată IFRS va ajusta valoarea contabilă a fondului 
comercial dacă o ajustare recunoscută anterior a unei obligaţii potenţiale nu mai poate fi evaluată 
cu acurateţe iar plata acesteia nu mai este probabilă. 

(iii) Indiferent dacă există indicii referitoare la deprecierea fondului comercial, entitatea va aplica IAS 
36 Deprecierea activelor, va evalua fondul comercial din perspectiva deprecierii la data de trecere 
la IFRS şi va recunoaşte orice pierdere din depreciere în rezultatul reportat (sau, dacă aşa prevede 
IAS 36, în surplusul de reevaluare).  Deprecierea fondului comercial va fi evaluată pe baza 
condiţiilor existente la data de trecere la IFRS. 

(h) Nu se vor efectua alte ajustări ale valorii juste a fondului comercial la data de trecere la IFRS.  De 
exemplu, entitatea care aplică pentru prima dată IFRS nu va retrata valoarea contabilă a fondului 
comercial: 

(i)  pentru a exclude cheltuielile de cercetare şi dezvoltare preluate în respectiva combinare de 
întreprinderi (cu excepţia cazului în care imobilizarea necorporală aferentă poate fi recunoscută 
conform IAS 38 în Bilanţul contabil separat al entităţii achiziţionate); 

(ii) pentru a ajusta amortizarea acumulată a fondului comercial; 

(iii) pentru a reversa ajustări ale fondului comercial care nu sunt permise de IAS 22, dar care au fost 
efectuate conform GAAP anterioare din cauza ajustărilor activelor şi pasivelor între data combinării 
întreprinderii şi data de trecere la IFRS. 

(i) Dacă entitatea care aplică  pentru prima dată IFRS a recunoscut fondul comercial conform GAAP 
anterioare ca deducere din capitalurile proprii: 
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(i)  nu va recunoaşte respectivul fond comercial în Bilanţul contabil de deschidere IFRS.  În 
plus, entitatea nu va transfera respectivul fond comercial în contul de profit şi pierdere în cazul în 
care vinde filiala sau dacă participaţia în filială este depreciată.   

(ii) ajustările rezultate din soluţionarea ulterioară a unei obligaţii potenţiale care afectează valoarea 
achiziţiei vor fi recunoscute în rezultatul reportat. 

(j) Conform GAAP anterioare, este posibil ca entitatea care aplică pentru prima dată IFRS să nu fi 
consolidat filiala achiziţionatăîn cadrul unei combinări de întreprinderi anterioare (de exemplu, 
deoarece societatea mamă nu a considerat-o o filială  conform GAAP anterioare sau nu a întocmit 
situaţii financiare consolidate).  Entitatea care aplică pentru prima dată IFRS va ajusta valorile 
contabile ale activelor şi pasivelor filialei la valorile prevăzute de IFRS în Bilanţul contabil separat al 
filialei.  Costul estimat al fondului comercial este egal cu diferenţa la data de trecere la IFRS între: 
(i)  participaţia societăţii mamă în respectivele valori contabile ajustate; şi 
(ii) costul participaţiei în filială în situaţiile financiare separate ale societăţii mamă . 

(k) Evaluarea intereselor minoritare şi a impozitului amânat se bazează pe evaluarea altor active şi 
pasive.  Ca urmare, ajustările de mai sus aferente activelor şi pasivelor recunoscute afectează 
interesele minoritare şi impozitul amânat. 

 
B3 Excepţia referitoare la combinările de întreprinderi se aplică şi în cazul achiziţiilor anterioare de 
participaţii în întreprinderi asociate şi participaţii în asocierile în participaţie.  În plus, data selectată pentru 
paragraful B1 se aplică şi în cazul tuturor acestor achiziţii. 

Anexa C 

Modificări ale altor IFRS 
Modificările cuprinse în această anexă se aplică în cazul situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiile 
financiare care încep la data de 1 ianuarie 2004 sau ulterior acestei date. În cazul în care o entitate aplică 
acest IFRS pentru o perioadă anterioară celei menţionate, modificările sunt valabile începând cu acea 
perioadă . 

C1 Acest IFRS înlocuieşte SIC-8 Prima aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate ca Bază 
pentru Contabilitate. 
 
C2 Acest IFRS modifică paragraful 172(h) al IAS 39 Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare 
după cum urmează: 
(h) dacă o operaţiune de transformare a creanţelor în titluri de valoare, un transfer sau altă 
tranzacţie de derecunoaştere a fost angajată anterior începutului exerciţiului financiar în care 
prezentul Standard este aplicat pentru prima dată, contabilizarea respectivei tranzacţii nu va fi 
modificată retroactiv pentru a îndeplini cerinţele prezentului standard.  Totuşi, entitatea care 
efectuează Transferul nu este scutită de la îndeplinirea următoarelor cerinţe: 

(i) recunoaşterea tuturor instrumentelor derivate şi dobânzile, precum activele şi pasivele asociate 
efectuării serviciului datoriei, păstrate după tranzacţia de derecunoaştere şi existente încă la data de 
trecere la IFRS; şi 

(ii) consolidarea tuturor entităţiilor cu scop special controlate de entitatea care efectuează transferul (a se 
vedea SIC-12 Consolidare –Entităţii cu scop special). 

 

Aprobarea IFRS 1 de către Consiliu 
Standardul Internaţionalde Raportare Financiară 1 Aplicarea pentru prima dată  a Standardelor 
Internaţionale de Raportare Financiară  a fost aprobat spre a fi emis de cei paisprezece membri ai 
Consiliului pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate. 

Sir David Tweedie Preşedinte 
Thomas E Jones Vice-preşedinte 
Mary E Barth 
Hans-Georg Bruns 
Anthony T Cope 
Robert Garnett 
Gilbert Gélard 
James J Leisenring 
Warren McGregor 
Patricia L O’Malley 
Harry K Schmid 
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John T Smith 
Geoffrey Whittington 
Tatsumi Yamada 
 
 
Baza pentru Concluziile asupra IFRS 1 Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale 
de Raportare Financiară  

Cuprins 
 Paragraful nr.
INTRODUCERE  BC1-3
ARIA DE APLICABILITATE  BC4-6
CONCEPTE DE BAZĂ   BC7-15
Informaţii utile pentru utilizatori  BC7-8
Comparabilitate  BC9-10
Versiunea actuală a IFRS  BC11-15
BILANŢUL CONTABIL DE DESCHIDERE IFRS  BC16-84
Recunoaştere  BC17-19
Derecunoaşterea conform GAAP anterioare   BC20-23
Măsurare  BC24-29
Beneficii şi costuri  BC26-29
Excepţii de la cerinţele altor IFRS  BC30-63
Combinări de întreprinderi  BC31-40
Valoarea justă sau reevaluări la costul estimat  BC41-47
Beneficiile angajaţilor  BC48-52
Diferenţe cumulative de conversie  BC53-55
Instrumente financiare compuse  BC56-58
Activele şi pasivele filialelor, întreprinderilor asociate şi asocierilor în participaţie BC59-63
Alte excepţii posibile respinse  BC64-73
Instrumente derivate încorporate  BC65-66
Hiperinflaţia  BC67
Imobilizări necorporale   BC68-71
Costuri de tranzacţionare: instrumente financiare  BC72-73
Aplicarea retroactivă   BC74-83
Contabilitatea operaţiunilor de acoperire a riscurilor  BC75-80
 

Cuprins 
Active financiare disponibile pentru vânzare  BC81-83
Estimări  BC84
PREZENTARE  BC85-96
Informaţii comparative  BC85-89
Rezumate ale datelor istorice  BC90
Explicaţii cu privire la trecerea la IFRS  BC91-95
Rapoarte financiare interimare  BC96
REZUMATUL MODIFICĂRILOR DE LA ED 1 LA IFRS 1  BC97
 
 

Baza pentru Concluziile asupra IFRS 1 Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale 
de Raportare Financiară  

Baza pentru Concluzii însoţeşte dar nu face parte din IFRS 1. 

INTRODUCERE 
BC1 Baza pentru Concluzii reprezintă un rezumat al opiniilor exprimate de membrii Consiliului pentru 
Standardele Internaţionale de Contabilitate cu scopul de a emite concluzii asupra IFRS 1 Aplicarea pentru 
prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară .  Unii dintre membrii Consiliului au 
acordat o atenţie mai mare anumitor factori. 
 
BC2 SIC-8 Prima aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate ca Bază pentru contabilitate, 
emis în 1998, a abordat o serie de aspecte care apar în momentul adoptă rii IAS pentru prima dată . În 2001, 
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Consiliul a iniţiat un proiect de revizuire a SIC-8.  În iulie 2002, Consiliul a publicat ED 1 Aplicarea pentru 
prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară , menţionând data de 31 octombrie 2002 
ca termen limită pentru comentarii.  Consiliul a primit 83 de scrisori incluzând comentarii cu privire la ED 1. 
 
BC3 Importanţa acestui proiect a crescut ca urmare a cerinţei ca societăţile cotate din Uniunea 
Europeană să adopte Standardele Internaţionale de Raportare Financiară  (IFRS) în 2005 pentru situaţiile 
financiare consolidate.  De asemenea, şi alte ţări şi-au anunţat intenţia de a permite sau impune entităţiilor 
să adopte IFRS în următorii ani.  Totuşi, prin elaborarea IFRS, obiectivul Consiliului a fost să găsească 
soluţii adecvate pentru orice entitate din orice parte a lumii, indiferent dacă adoptarea IFRS are loc în 2005 
sau la o altă dată .   

ARIA DE APLICABILITATE 
BC4 IFRS se aplică în cazul entităţiilor care prezintă primele situaţii financiare IFRS (entităţii care adoptă 
pentru prima dată IFRS).  Unii membri au sugerat că o entitate nu trebuie considerată o entitate care aplică 
pentru prima dată IFRS dacă situaţiile financiare anterioare ale acesteia au inclus o declaraţie explicită de 
conformare la IFRS, cu excepţia anumitor abateri specificate (şi explicite).  Aceştia au susţinut că o astfel de 
declaraţie reprezintă o confirmare a faptului că entitatea consideră IFRS baza pentru contabilitate, chiar 
dacă entitatea nu respectă fiecare cerinţă a fiecărui IFRS.  Unii membri au considerat că acest argument 
este valabil mai ales în cazul entităţiilor care au respectat anterior toate cerinţele IFRS referitoare la 
recunoaştere şi măsurare, dar nu au efectuat anumite prezentări necesare –de exemplu, prezentarea 
informaţiilor pe segmente prevăzute de IAS 14 Raportarea pe segmente sau declaraţia explicită de 
conformare la IFRS prevăzută de IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare. 
 
BC5 Pentru a implementa această abordare, ar fi necesar să se stabilească numărul maxim de abateri –
şi gravitatea acestora –pentru a putea trage concluzia că o entitate nu a adoptat IFRS.  În opinia membrilor 
Consiliului, acest proces este complex şi nesigur.  De asemenea, nu trebuie să se considere că o entitate a 
adoptat IFRS dacă nu a efectuat toate prezentările stipulate de IFRS, deoarece această abordare ar diminua 
importanţa prezentărilor şi ar submina eforturile de a promova conformarea totală la IFRS.  Ca urmare, IFRS 
conţine un test simplu care generează un răspuns clar: se consideră că o entitate a adoptat IFRS dacă şi 
numai dacă situaţiile financiare ale acesteia includ o declaraţie explicită şi fără rezerve de conformare la 
IFRS (paragraful 3 al IFRS).   
 
BC6 Dacă situaţiile financiare ale unei entităţii au inclus această declaraţie în anii anteriori, toate abaterile 
semnificative de la IFRS prezentate sau neprezentate reprezintă erori.  Entitatea aplică IAS 8 Profitul net 
sau pierderea netă a perioadei, erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile pentru corectarea 
acestora. 
 

CONCEPTE DE BAZĂ  

Informaţii utile pentru utilizatori 
BC7 La elaborarea cerinţelor privind recunoaşterea şi măsurarea în Bilanţul contabil de deschidere IFRS 
al unei entităţii, membrii Consiliului au făcut referire la obiectivul situaţiilor financiare, aşa cum este prezentat 
în Cadrul de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare.  Conform acestui Cadru, obiectivul situaţiilor 
financiare este să ofere informaţii despre situaţia financiară, performanţa şi modificarea situaţiei financiare a 
unei entităţii, informaţii care sunt utile unui număr semnificativ de diverşi utilizatori la luarea deciziilor 
economice.  
 
BC8 Cadrul identifică patru caracteristici calitative pe care trebuie să le aibă informaţiile din situaţiile 
financiare pentru a fi utile pentru utilizatori.  Pe scurt, acestea sunt următoarele: 

(a) informaţiile trebuie să poată fi înţelese cu uşurinţă de utilizatori. 
(b) informaţiile trebuie să fie relevante pentru necesităţile utilizatorilor în ce priveşte luarea deciziilor.   
(c) informaţiile trebuie să fie fiabile, în alte cuvinte, situaţiile financiare trebuie: 

(i)  să reprezinte corect tranzacţiile şi alte evenimente pe care fie pretind că le reprezintă sau ar 
putea să le reprezinte în mod rezonabil; 

(ii) să reprezinte tranzacţiile şi alte evenimente în conformitate cu conţinutul şi realitatea economică şi 
nu doar cu forma juridică; 

(iii) să fie neutre, respectiv nepărtinitoare; 
(iv) să elimine nesiguranţa care înconjoară în mod inevitabil multe evenimente şi situaţii prin 

exercitarea prudenţei; şi 
(v)  să fie exhaustive din perspectiva pragului de semnificaţie şi costului. 
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(d)  să fie comparabile cu informaţiile furnizate de entitate în situaţiile financiare întocmite pentru alte 
perioade şi cu informaţiile furnizate în situaţiile financiare ale altor entităţii.   

Comparabilitate 
BC9 Paragraful de mai sus prevede necesitatea de a prezenta informaţii comparative.  În mod ideal, 
regimul de aplicare a IFRS pentru prima dată ar asigura comparabilitatea informaţiilor: 

(a) în timp în cadrul unei entităţii; 
(b) între diferite entităţii care adoptă pentru prima dată IFRS; şi 
(c) între o entitate care adoptă pentru prima dată IFRS şi entităţiile care aplică deja IFRS. 
 
BC10 SIC-8 a acordat prioritate asigurării comparabilităţii între o entitate care aplică pentru prima 
dată IFRS şi entităţiile care au aplicat deja IAS, bazându-se pe principiul că o entitate care adoptă pentru 
prima dată  IFRS respectă aceleaşi Standarde ca o entitate care a aplicat deja IAS.  Totuşi, membrii 
Consiliului au decis că este mai important să asigure comparabilitatea în timp în primele situaţii financiare 
IFRS ale unei entităţii care adoptă pentru prima dată IFRS şi între diferite entităţii care adoptă  pentru 
prima dată IFRS la o anumită dată; asigurarea comparabilităţii între entităţiile care adoptă pentru prima 
dată IFRS şi entităţiile care aplică deja IFRS constituie un obiectiv secundar.  

Versiunea actuală a IFRS 

BC11 Paragrafele 7-9 ale IFRS impun unei entităţii care aplică pentru prima dată IFRS să aplice versiunea 
actuală a IFRS, fără să ia în considerare versiunile înlocuite sau modificate.   
Aceasta: 

(a) asigură comparabilitatea, deoarece informaţiile din primele situaţii financiare IFRS ale unei entităţii 
care adoptă pentru prima dată IFRS sunt întocmite consecvent de la o perioadă la alta; 

(b) oferă utilizatorilor informaţii comparative întocmite pe baza unor versiuni ulterioare ale IFRS, pe care 
Consiliul le consideră superioare versiunilor anterioare; şi 

(c) evită costurile inutile. 
 
BC12 Prevederile tranzitorii ale altor IFRS nu se aplică în cazul unei entităţii care aplică pentru 
prima dată IFRS (paragraful 9 al IFRS), cu excepţia derecunoaşterii şi contabilităţii operaţiunilor de 
acoperire a riscurilor (paragrafele 27-30 ale IFRS).  Unele dintre prevederile tranzitorii stipulează sau 
permit unei entităţii care raportează deja conform IFRS să aplice o nouă  cerinţă prospectiv.  În general, 
aceste prevederi reflectă concluzia că unul sau ambii factori prezentaşi mai jos există într-un anumit caz: 

(a) Este posibil ca aplicarea retroactivă să fie dificilă sau să implice costuri ridicate care să depăşească 
beneficiile potenţiale.  IFRS permite aplicarea prospectivă în anumite cazuri în care pot apărea astfel 
de situaţii (paragrafele BC30-BC73). 

(b) Există pericolul de abuz în cazul în care aplicarea retroactivă ar impune evaluarea de către conducere 
a condiţiilor anterioare după ce se cunoaşte rezultatul unei anumite tranzacţii.  IFRS interzice 
aplicarea retroactivă în anumite cazuri în care pot apărea astfel de situaţii (paragrafele BC74-BC84). 

 
BC13 Unii membri au oferit alte trei motive pentru a permite sau impune aplicarea prospectivă  în 
anumite cazuri: 

(a) pentru a diminua consecinţele neprevăzute ale unui nou IFRS dacă o altă parte utilizează situaţiile 
financiare pentru a monitoriza nivelul de respectare a contractului sau acordului.  Totuşi, în opinia 
membrilor Consiliului, părţile contractuale decid dacă acordul trebuie protejat de efectele unui IFRS 
viitor şi, dacă nu, cum îl pot renegocia astfel încât să reflecte modificarea situaţiei financiare şi nu 
neapărat a raportării (paragraful 21 al Prefeţei la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară . 

(b) pentru a oferi unei entităţii care aplică pentru prima dată IFRS aceleaşi opţiuni contabile ca unei 
entităţii care aplică deja IFRS.  Totuşi, aplicarea prospectivă de către o entitate care aplică pentru 
prima dată IFRS ar contraveni obiectivului principal al Consiliului de a asigura comparabilitatea în 
primele situaţii financiare IFRS ale unei entităţii (paragraful BC10).  Ca urmare, Consiliul nu a adoptat 
o politică  generală care să prevadă acordarea aceloraşi opţiuni contabile privind aplicarea 
prospectivă entităţiilor care adoptă  pentru prima dată IFRS ca cele pe care le oferă IFRS existente 
entităţiilor care aplică deja IFRS.  Paragrafele BC20-BC23 abordează un caz specific, respectiv 
derecunoaşterea activelor financiare şi pasivelor financiare. 

(c) pentru a evita dificultăţile legate de diferenţierea între modificarea estimărilor şi modificarea bazei de 
efectuare a estimărilor.  Totuşi, o entitate care aplică pentru prima dată IFRS nu trebuie să facă 
această distincţie la întocmirea Bilanţului contabil de deschidere IFRS şi ca urmare IFRS nu include 
excepţii în acest sens.  În cazul în care o entitate identifică erori pe care le-a efectuat conform GAAP 
anterioare, IFRS impune ca aceasta să prezinte corecţia acestor erori (paragraful 41 al IFRS). 
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BC14 Consiliul va analiza de fiecare dată când emite un nou IFRS dacă o entitate care aplică pentru prima 
dată IFRS trebuie să aplice respectivul IFRS retroactiv sau prospectiv.  Consiliul estimează că aplicarea 
retroactivă va fi adecvată în majoritatea cazurilor, având în vedere că principalul obiectiv al acestuia este să 
asigure comparabilitatea în cadrul primelor situaţii financiare IFRS ale unei entităţii care adoptă pentru prima 
dată IFRS.  Totuşi, dacă într-un anumit caz Consiliul consideră că aplicarea prospectivă de către o entitate 
care aplică pentru prima dată IFRS este justificată, acesta va modifica IFRS în cazul adoptării pentru prima 
dată a IFRS.  Ca urmare, IFRS 1 va conţine toate informaţiile referitoare la adoptarea pentru prima dată a 
IFRS iar alte IFRS nu vor face referire la entităţiile care adoptă pentru prima dată IFRS (cu excepţia Bazei 
pentru Concluzii şi a amendamentelor ulterioare, dacă acest lucru este necesar). 
 
BC15 Conform sugestiilor din ED 1, o entitate care aplică pentru prima dată IFRS ar fi putut opta pentru 
aplicarea IFRS ca şi cum ar fi aplicat din totdeauna IFRS.  Această abordare alternativă a fost oferită pentru 
a sprijini entităţiile care nu au dorit să utilizeze nici una din excepţiile propuse în ED 1 deoarece au acumulat 
deja informaţii conform IFRS fără să prezinte situaţii financiare IFRS.  Pentru a permite unei entităţii care 
utilizează această abordare să utilizeze informaţiile pe care le-a acumulat deja, ED 1 stipula că acestea 
puteau utiliza versiuni vechi ale IFRS dacă versiunile mai recente impuneau aplicarea prospectivă .  Totuşi, 
după cum se explică în paragrafele BC28 şi BC29, Consiliul a renunţat la abordarea „totul sau nimic” 
sugerată de ED 1.  Deoarece această măsură a eliminat motivul care a determinat formularea acestei 
abordări alternative, în momentul finalizării IFRS Consiliul a şters această abordare. 
 

BILANŢUL CONTABIL DE DESCHIDERE IFRS 
BC16 Bilanţul contabil de deschidere IFRS al unei entităţii este punctul de plecare pentru 
contabilitatea conform IFRS.  În paragrafele de mai jos se explică modul în care Consiliul a utilizat Cadrul 
la dezvoltarea cerinţelor privind recunoaşterea şi măsurarea pentru Bilanţul contabil de deschidere IFRS. 

Recunoaştere 
BC17 Consiliul a luat în considerare conform căreia IFRS nu ar trebui să impună unei entităţii care 
aplică pentru prima dată IFRS să investigheze tranzacţiile care au avut loc înainte de începutul unei 
perioade de evaluare (engl. ‘look back period’) de 3 –5 ani înainte de data de trecere la IFRS.  Unii 
membri au considerat că aceasta ar fi o modalitate practică pentru o entitate care aplică pentru prima 
dată IFRS să asigure transparenţa şi comparabilitatea, fără a înregistra costuri cu investigarea 
tranzacţiilor foarte vechi.  Aceştia au remarcat două exemple anterioare în care prevederile tranzitorii au 
permis unei entităţii să omită unele active şi pasive din Bilanţul contabil: 

(a) IAS 39 Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare interzice retratarea operaţiunilor de 
transformare a creanţelor în titluri de valoare, a transferului sau altei tranzacţii de derecunoaştere care 
a fost angajată anterior începutului exerciţiului financiar în care IAS 39 este aplicat pentru prima dată. 

(b) Unele standarde contabile naţionale şi IAS 17 Leasing (înlocuit în 1997 de IAS 17 Leasing) au permis 
aplicarea prospectivă a cerinţei ca utilizatorii să capitalizeze contractele de leasing financiar.  Conform 
acestei abordări, un utilizator nu trebuie să recunoască obligaţiile de leasing financiar precum şi 
activele aferente în regim de leasing pentru contractele de leasing care au început înainte de o 
anumită dată. 

 
BC18 Totuşi, limitarea perioadei de evaluare poate determina omiterea unor active şi pasive 
importante din Bilanţul contabil de deschidere IFRS al entităţiii.  Astfel de omisiuni afectează nivelul de 
înţelegere, relevanţa, fiabilitatea şi comparabilitatea primelor situaţii financiare IFRS ale unei entităţii.  Ca 
urmare, Consiliul a concluzionat că Bilanţul contabil de deschidere IFRS al unei entităţii trebuie să aibă 
următoarele caracteristici: 

(a) să includă toate activele şi pasivele a căror recunoaştere este impusă de IFRS, cu 
următoarele excepţii: 

(i) unele active financiare şi pasive financiare derecunoscute conform GAAP anterioare înainte de data 
de trecere la IFRS (paragrafele BC20-BC23); şi 

(ii) fondul comercial şi alte active achiziţionate şi pasive preluate ca urmare a unei combinări de 
întreprinderi anterioare care nu au fost recunoscute în Bilanţul contabil consolidat al achizitorului 
conform GAAP anterioare şi, de asemenea, nu pot fi recunoscute conform IFRS în Bilanţul contabil 
separat al entităţiii achiziţionate (paragrafele BC31-BC40). 

(b) să nu raporteze elemente precum active sau pasive dacă acestea nu trebuie recunoscute 
conform IFRS. 
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BC19 Este posibil ca unele instrumente financiare să fie clasificate în cadrul capitalurilor proprii 
conform GAAP anterioare dar ca pasive financiare conform IAS 32 Instrumente financiare: prezentare şi 
descriere.  Unii respondenţi la ED 1 au solicitat prelungirea perioadei de tranziţie pentru a permite 
emitentului unor astfel de instrumente să renegocieze contractele care se referă la indicatorul capital 
împrumutat/capital propriu.  Totuşi, deşi un nou IFRS poate avea consecinţe neprevăzute dacă o altă 
parte utilizează situaţiile financiare pentru a monitoriza conformarea la un contract sau acord, în opinia 
Consiliului această posibilitate nu justifică aplicarea prospectivă (paragraful BC13(a)). 

Derecunoaşterea conform GAAP anterioare  
BC20 Este posibil ca o entitate să fi derecunoscut active financiare sau pasive financiare conform 
GAAP anterioare care nu trebuie derecunocute conform IAS 39.  ED 1 a sugerat că o entitate care aplică 
pentru prima dată IFRS trebuie să recunoască respectivele active şi pasive în Bilanţul contabil de 
deschidere IFRS.  Unii dintre respondenţii la ED 1 au solicitat Consiliului să permită  sau să impună 
entităţiilor care aplică pentru prima dată IFRS să nu retrateze tranzacţiile de derecunoaştere anterioare, 
din cauza următoarelor motive: 

(a) Retratarea tranzacţiilor de derecunoaştere anterioare ar fi costisitoare, în special dacă  retratarea 
implică  stabilirea valorii juste a activelor şi pasivelor şi a altor componente rezultate ca urmare a 
procesului de convertire a creanţelor în titluri de valoare.  În plus, este posibil să fie dificil să se obţină 
informaţii cu privire la activele financiare deţinute de entităţiile transferate care nu se află sub controlul 
entităţiii care efectuează transferul. 

(b) Retratarea afectează siguranţa din punct de vedere juridic la care se aşteaptă părţile care au încheiat 
tranzacţia pe baza reglementărilor contabile în vigoare la data respectivă.  

(c) Până la ajustările propuse în iunie 2002, IAS 39 nu prevedea (şi nici nu permitea) entităţiilor să 
retrateze tranzacţiile de derecunoaştere anterioare.  Dacă nu ar exista o astfel de excepţie, entităţiile 
care adoptă pentru prima dată IFRS ar fi dezavantajate pe nedrept. 

(d) Prin publicarea în iunie 2002 a Proiectului de expunere cu privire la ajustarea IAS 39, Consiliul a 
confirmat că era necesară îmbunătăţirea cerinţelor existente cu privire la derecunoaştere.  Aplicarea 
retroactivă a acestor cerinţe imperfecte poate implica o serie de costuri care este posibil să 
depăşească beneficiile utilizatorilor. 

(e) Aplicarea retroactivă nu va determina efectuarea unor evaluări consecvente, deoarece entităţiile vor 
trebui să recreeze informaţiile despre tranzacţii anterioare beneficiind de posibilitatea unei evaluări 
retroactive. 

 
BC21 Consiliul a luat în considerare aceste argumente la elaborarea ED 1.  Motivele care au 
determinat Consiliul să formuleze această sugestie în ED 1 au fost următoarele: 

(a) Omiterea unor active şi pasive importante afectează nivelul de înţelegere, relevanţa, fiabilitatea şi 
comparabilitatea situaţiilor financiare ale unei entităţii.  Multe dintre tranzacţiile analizate sunt de 
dimensiuni mari şi vor genera efecte pe o perioadă de mai mulţi ani. 

(b) Această excepţie nu este conformă cu Proiectul de expunere cu privire la ajustarea IAS 39 emis în 
iunie 2002. 

(c) Principalul obiectiv al Consiliului este să asigure comparabilitatea în timp a informaţiilor din primele 
situaţii financiare IFRS ale unei entităţii.  Aplicarea prospectivă de către o entitate care aplică pentru 
prima dată  IFRS ar contraveni acestui obiectiv, chiar dacă aplicarea prospectivă ar fi disponibilă 
entităţiilor care aplică deja IFRS. 

(d) Deşi un nou IFRS poate avea consecinţe neprevăzute dacă o altă parte utilizează situaţiile financiare 
pentru a monitoriza conformarea la un contract sau acord, această posibilitate nu justifică aplicarea 
prospectivă  (paragraful BC13 (a)). 

 
BC22 Totuşi, la finalizarea IFRS, Consiliul a concluzionat că ar fi prematur să solicite un tratament diferit 
de cel prevăzut de versiunea actuală a IAS 39 înainte de finalizarea ajustărilor propuse la IAS 39.  Ca 
urmare, IFRS impune acelaşi tratament ca versiunea actuală a IAS 39 pentru tranzacţiile de derecunoaştere 
până la data de intrare în vigoare a versiunii curente a IAS 39 (paragraful 27 al IFRS).  După finalizarea 
ajustărilor la IAS 39, Consiliul poate modifica sau elimina această excepţie. 
 
BC23 Consiliul a efectuat, de asemenea, o modificare ulterioară a IAS 39: 

(a) pentru a clarifica faptul că o entitate trebuie să aplice IAS 39 în cazul tuturor instrumentelor derivate şi 
al altor interese rezultate ca urmare a unei tranzacţii de derecunoaştere, chiar dacă tranzacţia a fost 
încheiată înaintea datei de intrare în vigoare a IAS 39. 

(b) pentru a confirma că nu există excepţii pentru entităţiile cu scop special (ESS) care au existat anterior 
datei de trecere la IFRS.  ED 1 nu a propus nici o excepţie în cazul ESS iar SIC-12 Consolidare –
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Entităţii cu scop special nu cuprinde nici o excepţie pentru ESS existente anterior.  Consiliul a adăugat 
un proiect cu privire la consolidare şi ESS în agenda pentru luna iunie 2002. 

 

Măsurarea 
BC24 Consiliul a evaluat dacă trebuie să impună unei entităţii care aplică pentru prima dată IFRS să 
evalueze toate activele şi pasivele la valoarea justă în Bilanţul contabil de deschidere IFRS.  Unii membri au 
susţinut că această măsură ar genera mai multe informaţii relevante decât agregarea costurilor înregistrate 
la diferite date, sau a costurilor şi valorilor juste.  Totuşi, Consiliul a concluzionat că cerinţa de a evalua toate 
activele şi pasivele la valoarea justă  la data de trecere la IFRS nu ar fi rezonabilă , având în vedere că în 
cazul anumitor elemente o entitate poate utiliza o metodă de evaluare bazată pe costuri în conformitate cu 
IFRS atât anterior cât şi ulterior respectivei date. 
 
BC25 Ca regulă generală, Consiliul a decis că o entitate care aplică pentru prima dată  IFRS trebuie să 
evalueze toate activele şi pasivele recunoscute în Bilanţul contabil de deschidere IFRS utilizând baza 
contabilă prevăzută de IFRS relevant.  Îndeplinirea acestei condiţii este obligatorie pentru ca primele situaţii 
financiare IFRS ale unei entităţii să prezinte informaţii uşor de înţeles, relevante, fiabile şi comparabile. 

Beneficii şi costuri 
BC26 Cadrul confirmă  că necesitatea stabilirii unui echilibru între beneficiile oferite de informaţiile 
prezentate şi costul furnizării acestora poate afecta furnizarea de informaţii relevante şi fiabile.  Consiliul 
a analizat aceste constrângeri costuri/beneficii şi a stabilit anumite excepţii de la principiul general descris 
în paragraful BC25.  SIC-8 nu a prevăzut excepţii specifice de acest fel, deşi a inclus excepţii de la: 

(a) ajustările retroactive ale soldului de deschidere al rezultatului reportat când valoarea ajustării aferente 
perioadelor anterioare nu poate fi evaluată în mod rezonabil.  

(b) furnizarea de informaţii comparative când aceasta nu este fezabilă. 
 

BC27 Consiliul se aşteaptă ca majoritatea entităţiilor care adoptă pentru prima dată  IFRS să înceapă la 
timp planificarea pentru tranziţia la IFRS.  Ca urmare, pentru a obţine un echilibru între beneficii şi costuri, 
Consiliul a considerat ca punct de referinţă o entitate care planifică procesul de tranziţie cu mult timp înainte 
şi poate colecta majoritatea informaţiilor necesare pentru Bilanţul contabil de deschidere IFRS la sau imediat 
ulterior datei de trecere la IFRS.   
 
BC28 ED 1 a sugerat că o entitate care aplică pentru prima dată IFRS ar trebui să aplice fie toate, fie nici 
una dintre excepţiile prevăzute de ED 1.  Totuşi, unii dintre respondenţi nu au fost de acord cu această 
abordare de tip „totul sau nimic” şi au prezentat următoarele motive: 

(a) Multe dintre excepţii nu sunt interdependente şi, ca urmare, nu există nici un motiv pentru a condiţiona 
utilizarea unei excepţii de utilizarea altor excepţii. 

(b) Deşi este necesar să fie permise o serie de excepţii din motive pragmatice, entităţiile ar trebui să fie 
încurajate să folosească un număr cât mai mic de excepţii. 

(c) Unele dintre excepţiile propuse de ED 1 erau opţiuni implicite deoarece se bazau pe evaluarea de 
către entitate a costurilor sau eforturilor nejustificate, iar altele erau opţiuni explicite.  Doar unele dintre 
excepţii erau obligatorii. 

(d) Spre deosebire de alte excepţii în ce priveşte aplicarea retroactivă , cerinţa de a aplica prospectiv 
contabilitatea operaţiunilor de acoperire a riscurilor nu a fost inclusă ca o concesie pragmatică legată 
de raportul costuri/beneficii.  Aplicarea retroactivă în cazul unei situaţii care se bazează pe decizia 
conducerii nu ar fi acceptabilă, chiar dacă entitatea ar aplica retroactiv toate celelalte prevederi ale 
IFRS. 

 
BC29 Consiliul a considerat că aceste comentarii sunt convingătoare.  La definitivarea IFRS, 
Consiliul a grupat excepţiile privind aplicarea retroactivă în următoarele două categorii: 

(a) Unele excepţii reprezintă excepţii opţionale (paragrafele BC30-BC63). 
(b) Celelalte excepţii interzic aplicarea retroactivă a IFRS în cazul unor situaţii asociate derecunoaşterii 

(paragrafele BC20-BC23), contabilităţii operaţiunilor de acoperire a riscurilor (paragrafele BC75-
BC80) şi estimărilor (paragraful BC84).  

Excepţii de la alte IFRS 
BC30 În conformitate cu IFRS, a entitate care aplică pentru prima dată IFRS poate opta pentru 
utilizarea de excepţii în una sau mai multe din următoarele situaţii: 

(a) combinări de întreprinderi (paragrafele BC31-BC40); 
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(b) valoarea justă sau reevaluarea la costul estimat (paragrafele BC41-BC47); 
(c) beneficiile angajaţilor (paragrafele BC48-BC52); 
(d) diferenţe cumulative de conversie (paragrafele BC53-BC55); 
(e) instrumente financiare compuse (paragrafele BC56-BC58); şi 
(f) activele şi pasivele filialelor, întreprinderilor asociate şi asocierilor în participaţie (paragrafele BC59-

BC63). 

Combinări de întreprinderi 
BC31 În următoarele paragrafe sunt prezentate o serie de aspecte referitoare la contabilitatea 
combinărilor de întreprinderi pe care entitatea le-a recunoscut conform GAAP anterioare înainte de data 
de trecere la IFRS: 

(a) dacă retratarea retroactivă a unor combinări de întreprinderi anterioare ar trebui interzisă, permisă sau 
impusă (paragrafele BC32-BC34). 

(b) dacă o entitate ar trebui să recunoască activele achiziţionate şi pasivele preluate în cadrul unei 
combinări de întreprinderi anterioare în cazul în care nu le-a recunoscut conform GAAP anterioare 
(paragraful BC35). 

(c) dacă o entitate ar trebui să retrateze sumele aferente activelor şi pasivelor entităţiilor care se combină 
în situaţia în care conform GAAP au fost reportate valorile contabile anterioare combinării (paragraful 
BC36). 

(d) dacă o entitate ar trebui să retrateze fondul comercial pentru ajustările efectuate în Bilanţul contabil de 
deschidere IFRS în ce priveşte valorile contabile ale activelor achiziţionate şi pasivelor preluate ca 
urmare a unor combinări de întreprinderi anterioare (paragrafele BC37-BC40).  

 
BC32 Aplicarea retroactivă a IAS 22 Combinări de întreprinderi poate impune unei entităţii să recreeze 
datele pe care nu le-a putut obţine la data unei combinări de întreprinderi anterioare şi să facă estimări 
subiective despre condiţiile care au existat la data respectivă.  Aceşti factori ar putea afecta relevanţa şi 
fiabilitatea primelor situaţii financiare IFRS ale unei entităţii.  Ca urmare, ED 1 interzicea retratarea unor 
combinări de întreprinderi anterioare (cu excepţia cazului în care entitatea a utilizat abordarea alternativă 
propusă , prezentată în paragraful BC15, care prevedea aplicarea IFRS ca şi cum ar fi aplicat IFRS din 
totdeauna).  Unii respondenţi au fost de acord cu acest punct de vedere, susţinând că retratarea unor 
combinări de întreprinderi anterioare ar implica utilizarea subiectivă şi potenţial selectivă a analizei 
retroactive, fapt care ar diminua relevanţa şi fiabilitatea situaţiilor financiare. 
 
BC33 Alşi respondenţi nu au fost de acord cu acest punct de vedere.  Aceştia au susţinut următoarele: 

(a) efectele contabilităţii combinărilor de întreprinderi pot dura pe o perioadă de mai mulţi ani.  Este 
posibil ca GAAP anterioare să difere semnificativ de IFRS.  În unele ţări, nu există nici o cerinţă 
contabilă în ce priveşte combinările de întreprinderi iar informaţiile rezultate din aplicarea GAAP 
anterioare în aceste ţări se pot dovedi inutile pentru luarea deciziilor. 

(b) retratarea este preferabilă şi este posibil să nu implice costuri şi eforturi mari în cazul combinărilor de 
întreprinderi mai recente. 

 
BC34 Pe baza comentariilor de mai sus, Consiliul a concluzionat că retratarea combinărilor de întreprinderi 
anterioare este teoretic preferată, deşi din motive legate de raportul costuri/beneficii această retratare 
trebuie permisă şi nu impusă.  Consiliul a decis să stabilească anumite limite în ce priveşte această retratare 
şi a remarcat că este mai probabil ca informaţiile să fie disponibile pentru combinările de întreprinderi mai 
recente.  Ca urmare, dacă o entitate care aplică pentru prima dată IFRS retratează  oricare din combinările 
de întreprinderi, IFRS impune acesteia să retrateze toate combinările de întreprinderi ulterioare (paragraful 
B1 al Anexei B a IFRS).   
 
BC35 Conform propunerii ED 1, dacă o entitate nu a recunoscut un anumit activ sau pasiv conform GAAP 
anterioare la data combinării de întreprinderi, costul estimat conform IFRS va fi zero.  Ca urmare, Bilanţul 
contabil de deschidere IFRS nu trebuia să includă respectivul activ sau pasiv în cazul în care IFRS permite 
sau impune efectuarea unei măsurări bazate pe cost.  Unii respondenţi la ED1 au susţinut că aceasta ar fi o 
abatere nejustificată de la principiul conform căruia Bilanţul contabil de deschidere IFRS ar trebui să includă 
toate activele şi pasivele.  Consiliul a fost de acord cu această concluzie.  Ca urmare, paragraful B2(f) al 
Anexei B a IFRS prevede că achizitorul trebuie să recunoască respectivele active şi pasive şi să le evalueze 
utilizând baza prevăzută de IFRS în Bilanţul contabil separat al entităţiii achiziţionate.   
 
BC36 Conform GAAP anterioare, este posibil ca o entitate să fi reportat valorile contabile ale activelor şi 
pasivelor entităţiilor care se combină, calculate anterior combinării.  Unii au susţinut că utilizarea cestor 
valori contabile ca fiind costul estimat conform IFRS ar fi contradictorie, deoarece IFRS nu permite utilizarea 
unor valori contabile similare ca fiind costul estimat pentru activele şi pasivele care nu au fost achiziţionate 
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ca urmare a unei combinări de întreprinderi anterioare.  Totuşi, Consiliul nu a identificat nici o formă 
specifică de combinare de întreprinderi şi nici o formă specifică  de contabilitate pentru combinările de 
întreprinderi anterioare, pentru care ar fi inacceptabil să se preia evaluările bazate pe cost efectuate conform 
GAAP anterioare . 
 
BC37 Deşi conform IFRS, sumele incluse conform GAAP anterioare în fondul comercial şi alte active 
achiziţionate şi pasive preluate ca urmare a unor combinări de întreprinderi anterioare sunt considerate ca 
fiind costul estimat al acestora conform IFRS la data combinării de întreprinderi, o entitate trebuie să 
ajusteze valorile contabile ale acestora în Bilanţul contabil de deschidere IFRS, după cum urmează: 

(a) Activele şi pasivele evaluate conform IFRS la valoarea justă sau alte forme de valoare curentă : 
reevaluare la valoarea justă sau altă formă  de valoare curentă . 

(b) Activele (cu excepţia fondului comercial) şi pasivele în cazul cărora IFRS aplică o evaluare bazată pe 
cost: ajustarea amortizării acumulate de la data combinării de întreprinderi în cazul în care nu se 
conformează  prevederilor IFRS.  Amortizarea se bazează  pe costul estimat, care reprezintă valoarea 
contabilă conform GAAP anterioare imediat după combinarea de întreprinderi.   

(c) Activele (cu excepţia fondului comercial) şi pasivele care nu au fost recunoscute conform GAAP 
anterioare: evaluarea utilizând baza prevăzută de IFRS în Bilanţul contabil separat al entităţiii 
achiziţionate. 

(d) Elementele care nu pot fi recunoscute ca active şi pasive conform IFRS: eliminarea din Bilanţul 
contabil de deschidere IFRS. 

 
BC38 Consiliul a analizat dacă o entitate care aplică pentru prima dată IFRS ar trebui să 
recunoască ajustările rezultate prin retratarea fondului comercial.  Deoarece există un raport direct între 
imobilizările necorporale şi fondul comercial, Consiliul a decis că o entitate care aplică pentru prima dată 
IFRS trebuie să retrateze fondul comercial în următoarele situaţii:  

(a) când elimină un element care a fost recunoscut conform GAAP anterioare în cadrul imobilizărilor 
necorporale dar care nu poate fi recunoscut separat conform IFRS; sau 

(b) când recunoaşte o imobilizare necorporală care a fost inclusă în fondul comercial conform GAAP 
anterioare .   

 
Totuşi, pentru a evita costurile care depăşesc beneficiile potenţiale ale utilizatorilor, IFRS interzice 
retratarea fondului comercial în cazul majorităţii celorlalte ajustări reflectate în Bilanţul contabil de 
deschidere IFRS, cu excepţia cazului în care o entitate care aplică pentru prima dată IFRS optează 
pentru aplicarea retroactivă a IAS 22 (paragraful B2(g) al IFRS). 

BC39 Pentru a minimaliza posibilitatea înregistrării în duplicat a unui element contabil care a fost inclus în 
fondul comercial conform GAAP anterioare iar conform IFRS este inclus fie în evaluarea unui alt activ sau ca 
deducere dintr-un pasiv, IFRS impune entităţiilor să evalueze fondul comercial recunoscut în Bilanţul 
contabil de deschidere IFRS din perspectiva deprecierii (paragraful B2(g)(iii) al IFRS).  Această măsură nu 
împiedică recunoaşterea implicită a fondului comercial generat intern care a rezultat după data combinării de 
întreprinderi.  Totuşi, Consiliul a concluzionat că tentativa de a exclude fondul comercial generat intern ar fi 
costisitoare şi ar genera rezultate arbitrare.   
 
BC40 Unii dintre respondenţii la ED 1 au sugerat că testarea formală din perspectiva deprecierii trebuie 
impusă doar pentru cazurile în care există posibilitatea contabilizării în duplicat—respectiv dacă active 
suplimentare, nerecunoscute anterior, aferente unei combinări de întreprinderi anterioare sunt recunoscute 
în Bilanţul contabil de deschidere IFRS (sau există un indiciu de depreciere).  Totuşi, Consiliul a decis că o 
entitate care aplică pentru prima dată IFRS trebuie să efectueze un test formal din perspectiva deprecierii al 
întregului fond comercial recunoscut în Bilanţul contabil de deschidere IFRS, deoarece este posibil ca GAAP 
anterioare să nu fi impus efectuarea unui test la un nivel de detaliere similar. 

Valoarea justă sau reevaluări la costul estimat 
BC41 Unele evaluări efectuate conform IFRS se bazează pe acumularea costurilor anterioare sau a altor 
date de tranzacţionare.  Dacă o entitate nu a acumulat anterior toate informaţiile necesare, procesul de 
colectare sau estimare retroactivă a acestora poate fi costisitor.  Pentru a evita costurile excesive, ED 1 a 
propus ca o entitate să utilizeze valoarea justă a unei imobilizări corporale la data de trecere la IFRS ca fiind 
costul estimat de la data respectivă dacă efectuarea unei evaluări bazată pe cost conform IFRS ar 
presupune costuri şi eforturi nejustificate. 
 
BC42 La definitivarea IFRS, Consiliul a remarcat că datele reconstituite cu privire la costuri pot fi mai puţin 
relevante pentru utilizatori şi mai puţin fiabile decât datele referitoare la valoarea justă curentă .  În plus, 
Consiliul a concluzionat că stabilirea unui raport avantajos între costuri şi beneficii era o responsabilitatea a 
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Consiliului la elaborarea cerinţelor contabile şi nu a entităţiilor la aplicarea respectivelor cerinţe.  Ca urmare, 
în unele cazuri IFRS permite unei entităţii să utilizeze valoarea justă ca fiind costul estimat fără  să fie 
necesar să demonstreze costurile şi eforturile nejustificate.   
 
BC43 Unii respondenţi au sugerat că  utilizarea valorii juste nu ar asigura comparabilitatea informaţiilor.  
Totuşi, costul este în general echivalentul valorii juste la data achiziţiei.  Ca urmare, utilizarea valorii juste ca 
fiind costul estimat al unui activ înseamn˙că entitatea va raporta aceleaşi date referitoare la costuri ca în 
cazul în care ar fi achiziţionat un activ cu acelaşi potenţial la data de trecere la IFRS.  Orice lipsă de 
comparabilitate se datorează acumulării costurilor înregistrate la diferite date şi utilizării valorii juste ca fiind 
costul estimat pentru anumite active.  Consiliul a considerat că această abordate este justificată şi 
soluţionează problema unică privind implementarea IFRS într-o manieră eficientă  din punctul de vedere al 
costurilor şi fără să afecteze transparenţa. 
 
BC44 IFRS limitează  utilizarea valorii juste ca fiind costul estimat la acele active pentru care costurile de 
reconstituire este posibil să  ofere beneficii limitate utilizatorilor şi deosebit de oneroase: imobilizările 
corporale, investiţiile imobiliare (dacă o entitate optează să  utilizeze metoda costurilor prevăzută de IAS 40 
Investiţii imobiliare) şi imobilizările necorporale care îndeplinesc criterii restrictive (paragrafele 16 şi 18 ale 
IFRS). 
 
BC45 Conform tratamentului alternativ permis de IAS 16 Imobilizări corporale, dacă o entitate reevaluează  
un activ, aceasta trebuie să reevalueze toate activele din categoria respectivă.  Această limitare nu permite 
reevaluarea selectivă doar a acelor active a căror reevaluare ar genera un anumit rezultat.  Unii au sugerat o 
limitare similară în ce priveşte utilizarea valorii juste ca fiind costul estimat.  Totuşi, IAS 36 Deprecierea 
activelor prevede efectuarea unui test din perspectiva deprecierii în cazurile în care există vreun indiciu că 
un activ este depreciat.  Astfel, dacă o entitate utilizează  valoarea justă ca fiind costul estimat pentru active 
a căror valoare justă este mai mare decât costul, aceasta nu poate ignora indiciile conform cărora este 
posibil ca valoarea recuperabilă a altor active să fie mai mică decât valoarea contabilă a acestora.  Ca 
urmare, IFRS nu limitează  utilizarea valorii juste ca fiind costul estimat la categorii integrale de active. 
 
BC46 Este posibil ca unele reevaluări conform GAAP anterioare să fie mai relevante pentru utilizatori 
decât costul iniţial.  În acest caz, nu ar fi rezonabil să se impună efectuarea unei reconstituiri a costurilor 
conforme cu IFRS care ar fi costisitoare atât din punct de vedere al cheltuielilor cât şi al timpului necesar.  
Ca urmare, IFRS permite unei entităţii să utilizeze sumele calculate utilizând GAAP anterioare ca fiind costul 
estimat pentru IFRS în următoarele cazuri: 

(a) dacă o entitate a reevaluat unul din activele descrise în paragraful BC44 utilizând GAAP anterioare iar 
reevaluarea a îndeplinit anumite criterii (paragrafele 17 şi 18 ale IFRS). 

(b) dacă o entitate a calculat costul estimat conform GAAP anterioare pentru unele sau toate activele şi 
pasivele acesteia prin evaluarea acestora la valoarea justă la o anumită dată ca urmare a unui 
eveniment precum o privatizare sau ofertă  publică  (paragraful 19 alIFRS). 

 
BC47 Paragraful 17 al IFRS se referă la reevaluările care sunt în mare comparabile cu valoarea 
justă  sau reflectă un indice aplicat la un cost care este comparabil în mare cu costul calculat conform 
IFRS.   Este posibil să nu fie întotdeauna clar dacă o reevaluare anterioară a avut ca scop măsurarea la 
valoarea justă sau diferă semnificativ de valoarea justă .  În acest caz, flexibilitatea permite o soluţie 
eficientă  din punctul de vedere al costurilor pentru problema unică ridicată  de trecerea la IFRS.  Aceasta 
permite unei entităţii care aplică pentru prima dată IFRS să calculeze costul estimat bazându-se pe 
evaluări care sunt deja disponibile şi care constituie un punct de plecare rezonabil pentru o evaluare 
bazată pe cost.   

Beneficiile angajaţilor 
BC48 Dacă o entitate optează pentru utilizarea abordării de tip ‘coridor’ prevăzută de IAS 19 Beneficiile 
angajaţilor, aplicarea retroactivă integrală a IAS 19 ar impune unei entităţii să calculeze câştigurile şi 
pierderile actuariale pentru fiecare an începând cu data iniţialăa planului cu scopul de a calcula câştigurile şi 
pierderile nerecunoscute cumulative nete la data de trecere la IFRS.  Consiliul a concluzionat că această 
măsură nu ar aduce beneficii utilizatorilor şi ar fi costisitoare.  Ca urmare, IFRS permite unei entităţii care 
aplică pentru prima dată IFRS să recunoască toate câştigurile şi pierderile actuariale până la data de trecere 
la IFRS, chiar dacă politicile contabile prevăzute de IAS 19 prevăd nerecunoaşterea unor câştiguri şi pierderi 
actuariale ulterioare (paragraful 20 al IFRS). 
 
BC49  Revizuirea IAS 19 în 1998 a determinat o creştere a obligaţiilor în ce priveşte beneficiile 
angajaţilor în cazul unor entităţii.  IAS 19 a permis entităţiilor să amortizeze această creştere pe o perioadă 
de până la cinci ani.  Unii respondenţi au sugerat un tratament tranzitoriu similar pentru entităţiile care 
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adoptă pentru prima dată IFRS.  Totuşi, Consiliul nu are o politică generală cu privire la excepţiile posibile în 
cazul unor tranzacţii încheiate anterior unei anumite date (paragraful 21 al Prefaţei la Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară ).  Ca urmare, Consiliul nu a inclus o prevedere tranzitorie similară 
pentru entităţiile care adoptă pentru prima dată IFRS.   
 
BC50 Primele situaţii financiare IFRS ale unei entităţii pot reflecta evaluări ale obligaţiilor privind pensiile la 
trei date: data de raportare, sfârşitul anului comparativ şi data de trecere la IFRS.  Unii respondenţi au 
sugerat că obţinerea a trei evaluări actuariale separate pentru un singur set de situaţii financiare ar fi 
costisitoare.  Ca urmare, aceştia au propus Consiliului să permită  entităţiilor să utilizeze o singură  evaluare 
actuarială  bazată , de exemplu, pe ipoteze valide la data de raportare, cu costuri privind comisioanele şi 
dobânda la servicii bazate pe respectivele ipoteze pentru fiecare din perioadele prezentate.  
 
BC51 Totuşi, Consiliul a concluzionat că posibilitatea unei excepţii generale de la principiul evaluării la 
fiecare dată  ar contraveni obiectivului privind furnizarea unor informaţii uşor de înţeles, relevante, fiabile şi 
comparabile pentru utilizatori.  Dacă o entitate obţine o evaluare actuarială integrală  la una sau două din 
aceste date şi reportează  respectivele evaluări la alte date, orice astfel de reportare trebuie să reflecte 
tranzacţiile semnificative şi alte evenimente importante (inclusiv modificarea preţurilor de piaţă  şi ratelor 
dobânzii) care au avut loc între respectivele date (IAS  19, paragraful 57). 
 
BC52 Unii respondenţi au sugerat Consiliului să permită entităţiilor care aplică pentru prima dată IFRS să 
nu indeplinească cerinţa de a identifica şi amortiza partea nealocată a costurilor cu serviciile anterioare la 
data de trecere la IFRS.  Totuşi, această cerinţă este mai puţin oneroasă decât aplicarea retroactivă a 
„coridorului” în cazul câştigurilor şi pierderilor actuariale deoarece nu impune reconstituirea datelor de la 
inişierea planului.  Consiliul a concluzionat că o astfel de excepţie nu este justificatăpentru costul serviciile 
anterioare. 
 

Diferenţe cumulative de conversie 
BC53 IAS 21 Efectele  variaţiei cursurilor de schimb valutar prevede că o entitate trebuie să clasifice unele 
diferenţe cumulative de conversie (DCC) aferente unei participaţii nete într-o filială străină ca o componentă 
separată a capitalurilor proprii.  Entitatea transferă DCC în contul de profit şi pierdere în momentul vânzării 
ulterioare a filialei străine.  Propunerile din ED 1 permiteau unei entităţii care aplică pentru prima dată IFRS 
să utilizeze DCC conform GAAP anterioare ca fiind DCC estimate conform IFRS în cazul în care 
reconstituirea DCC ar fi implicat costuri şi eforturi nejustificate. 
 
BC54 Unii dintre respondenţii ED 1 au susţinut că scutirea unei entităţii de la cerinţa de a identifica DCC la 
data de trecere la IFRS ar asigura mai multă  transparenţă  şi comparabilitate din cauza următoarelor 
motive: 

(a) O entitate poate stabili DCC cumulativ însă este posibil să nu poate calcula DCC pentru fiecare filială.  
În acest caz, entitatea nu poate transfera respectiva sumă în contul de profit şi pierdere în momentul 
vânzării filialei.  Aceasta contravine obiectivului de a identifica DCC ca o componentă separată a 
capitalurilor proprii. 

(b) Valoarea DCC conform GAAP anterioare poate fi incorectă deoarece poate fi afectată  de ajustările 
efectuate la data de trecere la IFRS în cazul activelor şi pasivelor entităţiilor străine. 

 
BC55 În opinia Consiliului, aceste argumente sunt corecte.  Ca urmare, a entitate care aplică  
pentru prima dată IFRS nu trebuie sşidentifice DCC la data de trecere la IFRS (paragrafele 21 şi 22 ale 
IFRS).  Entitatea care aplică pentru prima dată IFRS nu trebuie să demonstreze că pentru identificarea 
DCC sunt necesare costuri şi eforturi nejustificate. 

Instrumente financiare compuse 
BC56 În conformitate cu IAS 32 Instrumente financiare: prezentare şi descriere, o entitate trebuie să 
clasifice separat părţile componente ale unui instrument compus în componente de  pasiv şi componente de 
capital propriu.  În cazul în care componenta de pasiv nu mai este restantă , aplicarea retroactivă a IAS 32 
impune clasificarea capitalurilor proprii în două categorii.  Prima  categorie este inclusă în rezultatul reportat 
şi reprezintă dobânda acumulată aferentă componentei de pasiv.  Cea de-a doua categorie reprezintă 
componenta de capital propriu iniţială.   
 
BC57 Unii respondenţi la ED 1 au susţinut că separarea acestor două categorii este costisitoare în situaţia 
în care componenta de pasiv a instrumentului compus nu mai este restantă  la data de trecere la IFRS.  
Consiliul a fost de acord cu aceste comentarii.  Ca urmare, în cazul în care componenta de pasiv nu mai 
este restantă  la data de trecere la IFRS, a entitate care aplică pentru prima dată IFRS nu trebuie să separe 
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aceste două categorii în cazul în care componenta de pasiv nu mai este restantă la data de trecere la IFRS 
(paragraful 23 al IFRS). 
 
BC58 Unii respondenţi au solicitat o excepţie pentru instrumentele compuse chiar dacă la data de trecere 
la IFRS componenta de pasiv era restantă.  O abordare posibilă  ar fi utilizarea valorii juste a componentelor 
la data de trecere la IFRS ca fiind costul estimat.  Totuşi, deoarece IFRS nu include nici o excepţie în ce 
priveşte pasivele financiare, Consiliul a concluzionat că acordarea unei astfel de excepţii pentru componenta 
de pasiv a unui instrument compus ar fi contradictorie. 

Activele şi pasivele filialelor, întreprinderilor asociate şi asocierilor în participaţie 
BC59 Este posibil ca o filială să fi raportat către societatea mamă în perioada anterioară conform IFRS 
fără să prezinte un set complet de situaţii financiare conform IFRS.  Dacă ulterior filiala începe să prezinte 
situaţii financiare care conţin o declaraţie explicită şi fără rezerve de conformare la IFRS, aceasta devine o 
entitate care aplică pentru prima dată IFRS începând cu acea dată.  Aceasta poate pune filiala în situaţia de 
a întocmi două seturi paralele de înregistrări contabile pe baza unor date diferite de trecere la IFRS, 
deoarece unele evaluări conform IFRS depind de data de trecere la IFRS.   
 
BC60 La elaborarea ED 1, Consiliul a concluzionat că cerinţa de a întocmi două seturi paralele de 
înregistrări este dificilă şi nu aduce beneficii utilizatorilor.  Ca urmare, ED 1 a propus ca filiala să nu fie 
considerată  o entitate care aplică pentru prima dată IFRS în scopul recunoaşterii şi evaluării dacă filiala a 
fost consolidată în situaţiile financiare IFRS pentru perioada anterioară iar toţi  deţinătorii de interese 
minoritare au fost de acord.   
 
BC61 Unii respondenţi la ED 1 nu au fost de acord cu această excepţie, din cauza următoarelor motive: 

(a) Excepţia nu va elimina toate diferenţele dintre pachetul de raportare de grup şi situaţiile financiare ale 
filialei.  Pachetul de raportare nu reprezintă un set complet de situaţii financiare, deoarece este posibil 
ca societatea mamă să fi ajustat sumele raportate (de exemplu, dacă ajustările cheltuielilor cu pensiile 
s-au efectuat la nivel central) iar pragul de semnificaţie este posibil să fie mai mare decât cel al filialei.    

(b) Obiectivul Consiliului în ce priveşte comparabilitatea informaţiilor între entităţiile care adoptă IFRS 
pentru prima dată la aceeaşi dată (paragraful BC10) trebuie să fie aplicat în mod egal pentru toate 
entităţiile, inclusiv filialele, în mod particular dacă instrumentele de participaţie şi alte titluri de valoare 
sunt tranzacţionate public.   

 
BC62 Totuşi, Consiliul nu a renunţat la această excepţie deoarece a considerat că  aceasta facilitează  
soluţionarea unor probleme practice.  Deşi această excepţie nu eliminătoate diferenţele între situaţiile 
financiare separate ale unei filiale şi pachetul de raportare de grup, aceasta permite diminuarea acestora.  În 
plus, excepţia nu diminuează relevanţa şi fiabilitatea situaţiilor financiare separate ale unei filiale deoarece 
permite o evaluare care este deja acceptată de IFRS în situaţiile financiare consolidate ale societăţii mamă.  
Ca urmare, Consiliul a eliminat şi propunerea ED 1 conform căreia excepţia poate fi implementat˙ doar cu 
acordul intereselor minoritare.  
 
BC63 În momentul definitivării IFRS, Consiliul a simplificat descrierea excepţiei în cazul filialelor care 
adoptă IFRS după societatea mamă.  Conform IFRS, o filială îşi poate evalua activele şi pasivele la valorile 
contabile incluse în situaţiile financiare consolidate ale societăţii mamă, în funcţie de data la care societatea 
mamă trece la IFRS, dacă nu au fost efectuate ajustări în scopul consolidării şi pentru efectele combinării de 
întreprinderi în care societatea mamă a achiziţionat filiala.  În mod alternativ, filiala le poate evalua la valorile 
contabile prevăzute de alte IFRS, în funcţie de data la care filiala trece la aplicarea IFRS.  Consiliul a extins 
această excepţie şi în cazul întreprinderilor asociate sau asocierilor în participaţie care devin entităţii care 
aplică  pentru prima dată IFRS la o dată mai târzie decât entităţiile care exercită o influenţă semnificativă sau 
un control comun asupra acestora (paragraful 24 al IFRS).  Totuşi, dacă o societate mamă adoptă IFRS mai 
târziu decât o filială, în situaţiile financiare consolidate societatea mamă nu poate modifica evaluările IFRS 
utilizate deja de filială în situaţiile financiare separate, cu excepţia ajustării în scopul consolidării sau pentru 
efectele combinării de întreprinderi în care societatea mamă a achiziţionat filiala (paragraful 25 al IFRS). 
 
Alte potenţiale excepţii - respinse 
 

BC64 Consiliul a luat în considerare şi a respins ulterior sugestii referitoare la anumite excepţii.  
Aceste excepţii pot afecta abordarea propusă  de IFRS, „bazată pe principii”, pot diminua transparenţa 
din perspectiva utilizatorilor, pot afecta caracterul comparabil al primelor situaţii financiare IFRS ale unei 
entităţii şi pot determina aparişia unor situaţii dificile.  Paragrafele BC65-BC73 pun în discuţie unele dintre 
sugestiile specifice pe care Consiliul le-a luat în considerare în ce priveşte instrumentele derivate 
încorporate, hiperinflaţia, imobilizările necorporale şi costurile de tranzacţionare asociate instrumentelor 
financiare. 
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Instrumente derivate încorporate 
 
BC65 IAS 39 Instrumente financiare : recunoaştere şi evaluare impune entităţiii contabilizarea separată la 
valoarea justă a unor instrumente derivate încorporate.  Unii respondenţi ai ED 1 au susţinut faptul că 
aplicarea retroactivă a acestor cerinţe ar fi costisitoare.  Unii chiar au sugerat fie o excepţie de la aplicarea 
retrospectivă, fie o cerinţă sau opţiune de a utiliza valoarea justă a contractului de bază la data de trecere la 
IFRS pentru costul estimat la acea dată .   
 
BC66 Consiliul a menţionat faptul că US GAAP oferă în acest caz o opţiune.  Prevederile tranzitorii ale 
SFAS 133 Contabilitatea instrumentelor derivate şi a operaţiuniloir de acoperire a riscurilor, prevăd faptul că 
entitatea nu trebuie să contabilizeze separat unele instrumente derivate încorporate preexistente.  Consiliul 
a ajuns însă la concluzia că în cazul în care instrumentele derivate încorporate nu vor putea fi evaluate la 
valoarea justă, relevanţa şi fiabilitatea primelor situaţii financiare IFRS ale entităţiii vor fi afectate.  Consiliul a 
constatat de asemenea faptul cşiAS 39 tratează situaţiile de imposibilitate a evaluării instrumentelor 
financiare derivate şi a contractelor de bază , impunând în aceste cazuri evaluarea contractului combinat 
integral la valoarea justă . 
 
Hiperinflaţia 
 
BC67 Unii respondenţi au susţinut că pentru a retrata situaţiile financiare în vederea reflectării efectelor 
hiperinflaţiei în perioadele anterioare datei de trecere la IFRS costurile ar depăşi beneficiile, mai cu seamă în 
cazul în care moneda nu mai este hiperinflaţionistă.  Totuşi, Consiliul a decis că această retratare este 
necesară, deoarece hiperinflaţia poate face ca situaţiile financiare să fie eronate sau să îşi piardă relevanţa. 
 
Imobilizări necorporale 
 
BC68 Unii respondenţi au propus ca Bilanţul de deschidere IFRS al entităţiilor care aplică IFRS pentru 
prima dată să nu includă imobilizările necorporale pe care nu le recunoscuse anterior conform GAAP.  
Printre motivele expuse se numără: 
(a) Utilizarea unor analize retroactive pentru evaluarea retroactivă a gradului de subiectivitate a 
criteriilor de recunoaştere a imobilizărilor corporale, ceea ce ar implica costuri care depăşesc beneficiile 
utilizatorilor. 
(b) Beneficiile generate de imobilizările corporale sunt de multe ori independente de costurile 
înregistrate aferent acestora.  Prin urmare capitalizarea costurilor înregistrate reprezintă din perspectiva 
utilizatorilor beneficii limitate, mai ales în cazul în care costurile au fost înregistrate în trecutul mai îndepărtat. 
(c) O astfel de excludere ar fi consecventă în ce priveşte prevederile tranzitorii din IAS 38 Active 
necorporale.  Aceste argumente sugerează (dar nu impun) recunoaşterea imobilizărilor corporale 
achiziţionate în cadrul unei combinări de întreprinderi anterioare - achiziţie, şi interzic recunoaşterea 
celorlalte imobilizări corporale care nu au fost recunoscute anterior. 
 
BC69 În multe cazuri, imobilizările necorporale generate din resurse proprii nu întrunesc criteriile de 
recunoaştere conform IAS 38 la data de trecere la IFRS, deoarece entitatea, conform GAAP anterioare, nu a 
acumulat informaţiile referitoare la costuri şi nu a efectuat atunci evaluări referitoare la beneficiile economice 
viitoare.  În aceste cazuri, nu sunt necesare cerinţe specifice de eliminare a acelor active.  În plus, dacă 
activul nu întruneşte criteriile de recunoaştere, entităţiile care adoptă IFRS pentru prima dată, în viziunea 
Consiliului, nu vor fi puse în situaţia de a analiza această concluzie.  
 
BC70 În alte cazuri, o entitate poate să fi acumulat suficiente informaţii referitoare la costuri şi la beneficiile 
viitoare pentru a determina care element de imobilizări corporale (fie din resurse proprii, fie achiziţionate în 
cadrul unei combinări de întreprinderi sau separat) întruneşte criteriile de recunoaştere IAS 38 pentru 
includerea în Bilanţul contabil de deschidere IFRS.  Dacă acele informaţii sunt disponibile, excluderea nu 
este justificată. 
 
BC71 Unii respondenţi au susţinut utilizarea valorii juste pentru costul estimat al imobilizărilor corporale în 
Bilanţul de deschidere IFRS (prin analogie cu combinarea de întreprinderi).  ED 1 nu ar permite acest lucru.  
Totuşi, în finalizarea IFRS, Consiliul a decis ca această abordare să fie disponibilă în cazul acelor imobilizări 
corporale pentru care IFRS permite evaluarea la valoarea justă.  Prin urmare, conform IFRS, entitatea care 
aplică IFRS pentru prima oară poate alege utilizarea valorii juste sau alte reevaluări conform GAAP 
anterioare pentru costul estimat în cadrul situaţiilor financiare IFRS, dar numai în cazul în care imobilizările 
corporale întrunesc următoarele criterii: 
(a) criteriile de recunoaştere IAS 38 (inclusiv evaluarea certă a costurilor originale); şi 
(b) criteriile de reevaluare IAS 38 (inclusiv existenţa unei pieţe active) (paragraful 18 al IFRS). 
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Costurile de tranzacţionare asociate instrumentelor financiare 
 
BC72  Pentru a determina costul amortizat al unui activ sau al unui pasiv financiar pe baza metodei 
dobânzii efective, este necesar să se determine costurile de tranzacţionare în momentul origin˙rii activului 
sau pasivului financiar.  Unii respondenţi ai ED 1 au susţinut faptul că  determinarea acestor costuri de 
tranzacţionare ar putea implica costuri sau eforturi nejustificate în cazul activelor sau pasivelor financiare 
iniţiate cu mult timp înaintea trecerii la IFRS.  Ei au sugerat Consiliului să permită entităţiilor care aplică IFRS 
pentru prima dată: 
(a) utilizarea valorii juste a activului sau pasivului financiar la data de trecere la IFRS pentru costul 
estimat la acea dată ; sau 
(b) determinarea costului amortizat fără a lua în considerare costul tranzacţionării.  
 
BC73 În viziunea Consiliului, partea neamortizată din costurile de tranzacţionare la data de trecere la IFRS 
este improbabil să fie semnificativă pentru cele mai multe active sau pasive financiare.  Chiar dacă partea 
neamortizatăeste semnificativă, efectuarea unor estimări este posibilă .  Prin urmare, Consiliul nu a acceptat 
o excepţie în acest sens. 
 
Clasificarea retroactivă  
 
BC74 Consiliul a luat în considerare dificultăţile de implementare care ar putea apărea în aplicarea 
retroactivă a două principii din IAS 39 Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare: 
(a) contabilitatea operaţiunilor de acoperire a riscurilor (paragrafele BC75-BC80); şi 
(b) tratamentul modificărilor cumulate ale valorii juste aferente activelor disponibile spre vânzare la data 
de trecere la IFRS (paragrafele BC81-BC83). 
 
Contabilitatea operaţiunilor de acoperire a riscurilor 
 
BC75 Înainte de a începe pregătirile pentru adoptarea IAS 39 (sau a unui standard local bazat pe IAS 39), 
este improbabil ca entităţiile să fi adoptat criteriile IAS 39 referitoare la (a) documentarea operaţiunilor de 
acoperire a riscurilor în momentul inişierii lor şi (b) testarea operaţiunilor de acoperire a riscurilor din punctul 
de vedere al eficienţei, chiar dacă intenţia lor este de a continua aceleaşi strategii de acoperire a riscurilor 
ulterior adoptă rii IAS 39.  În plus, o clasificare retroactivă a operaţiunilor de acoperire a riscurilor (sau o 
modificare retroactivă a clasificării lor în funcţie de scop) ar putea duce la selectarea operaţiunilor de 
acoperire a riscurilor pentru a raporta anumite rezultate.   
 
BC76 Pentru a preveni aceste probleme, cerinţele tranzitorii ale IAS 39 impun unei entităţii care aplică deja 
IFRS să aplice retroactiv cerinţele referitoare la operaţiunile de acoperire a riscurilor în momentul în care 
adoptă IAS 39.  Deoarece aceste probleme au apărut în cazul entităţiilor care au aplicat IFRS pentru prima 
dată, IFRS impune aplicarea retroactivă de către entităţiile care aplică IFRS pentru prima dată . 
 
BC77 ED 1 cuprindea o versiune modificată a prevederilor tranzitorii ale IAS 39 şi o serie de întrebări şi 
răspunsuri (Questions and Answers - Q&A)  elaborate de Comitetul de implementare IAS 39.  Consiliul a 
confirmat în Baza pentru Concluzii publicat˙împreună cu ED 1 faptul că versiunea modificatănu va aduce 
schimb˙ri semnificative.  Totuşi, pe baza răspunsurilor la ED 1, Consiliul a decis faptul că versiunea 
modificatănu va facilita pentru entităţiile care aplică IFRS prima dată şi altor părţi interesate înţelegerea şi 
aplicarea prevederilor tranzitorii şi a Q&A.  Prin urmare, paragrafele 28-30 ale IFRS sunt adresate cititorilor 
prevederilor tranzitorii ale IAS 39. 
 
BC78 Unii respondenţi ai ED 1 au solicitat Consiliului clarificarea situaţiei în care contabilitatea 
operaţiunilor de acoperire a riscurilor conform GAAP anterioare implica relaţii de acoperire a riscurilor de 
tipuri care nu întrunesc criteriile de recunoaştere în conformitate cu IAS 39.  Problema este evidentă în cazul 
acoperirii împotriva riscurilor a poziţiei nete („macro hedge”).  Dacă entitatea care aplică pentru prima dată 
IFRS ar utiliza principiile contabilităţii operaţiunilor de acoperire a riscurilor în Bilanţul de deschidere IFRS 
pentru acoperirea poziţiei nete, acest lucru ar avea ca urmare: 
(a) recunoaşterea debitelor şi creditelor înregistrate în avans care nu sunt calificate ca active şi pasive 
(pentru acoperirea valorii juste); or 
(b) înregistrarea în avans a câştigurilor şi pierderilor în capitalurilor proprii în situaţia, ideală, în care, 
există o legătură slabă cu elementul în cauză care defineşte dacă acestea vor fi înregistrate în contul de 
profit şi pierdere (pentru acoperirea fluxurilor de numerar).   
 
BC79 Deoarece fiecare dintre aceste tratamente ar diminua relevanţa şi fiabilitatea primelor situaţii 
financiare IFRS ale entităţiii, Consiliul a decis ca entitatea să nu aplice principiile contabilităţii operaţiunilor 
de acoperire a riscurilor în Bilanţul de deschidere IFRS în cazul acoperirii poziţiei nete care nu întruneşte 
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criteriile unui element de acoperire conform IAS 39.  Totuşi, Consiliul a ajuns la concluzia că este rezonabil 
(şi în conformitate cu IAS 39, paragraful 133) să permită entităţiii care aplică pentru prima dată IFRS să 
clasifice un element individual ca element de acoperire în cadrul poziţiei nete, cu condiţia să facă acest lucru 
până la data de trecere la IFRS, pentru a preveni clasificarea selectivă.  Din acelaşi motiv, Consiliul a 
interzis aplicarea principiilor contabilităţii operaţiunilor de acoperire a riscului în Bilanţul de deschidere IFRS 
pentru tipurile de acoperire care nu întrunesc criteriile referitoare la contabilitatea operaţiunilor de acoperire 
a riscurilor din IAS 39 (a se vedea paragraful 29 al IFRS). 
 
BC80 Unii dintre respondenţii ED 1 au sugerat faptul că entitatea care aplică pentru prima dată  IFRS în 
2005 nu poate îndeplini criteriile IAS 39 referitoare la documentare şi eficienţă la data de trecere la IFRS (1 
ianuarie 2004 pentru multe entităţii).   Unii au solicitat o excepţie de la aceste criterii până la începutul ultimei 
perioade acoperite de primele situaţii financiare IFRS (1 ianuarie 2005 pentru multe entităţii).  Totuşi, 
Consiliul nu a permis excepţii în ce priveşte aceste criterii, datorităurmătoarelor motive: 
(a) Principalul obiectiv al Consiliului este comparabilitatea între primele situaţiile financiare IFRS ale 
unei entităţii şi între situaţiile financiare IFRS ale diferitelor entităţii care aplică pentru prima oarşiFRS în 
acelaşi timp (paragraful BC10).   
(b) Continuarea aplică rii principiilor contabilităţii operaţiunilor de acoperire a riscurilor conform GAAP 
anterioare ar putea permite nerecunoaşterea unor instrumente derivate sau recunoaşterea unor debite sau 
credite înregistrate în avans care nu întrunesc criteriile pentru a fi recunoscute ca active sau pasive. 
(c) Consiliul ia în considerare pentru evaluarea beneficiilor în funcţie de costuri o entitate care a 
planificat trecerea la IFRS şi este în măsurăsă colecteze informaţiile necesare la data de trecere la IFRS sau 
imediat după aceea (paragraful BC27).  Entităţiile nu trebuie să fie recompensate prin concesii în situaţia în 
care nu planificătrecerea la IFRS în mod corespunzător, iar acest lucru nu trebuie să afecteze integritatea 
Bilanţului contabil de deschidere IFRS.  Entităţiile care trec la IFRS în 2005 trebuie să dispună  de sistemele 
de acoperire a riscurilor la începutul anului 2004.  În viziunea Consiliului, acest lucru reprezintă o provocare, 
dar presupune şi o reuşită din perspectiva timpului necesar.  Entităţiile care trec la IFRS în 2004 trebuie să 
cunoască implicaţiile IAS 39 şi „Exposure Draft” cuprinzând amendamentele la IAS 39, publicat în iunie 
2002, care propune puţine modificări în acest domeniu, prin urmare întârzierea trecerii la aplicarea IFRS nu 
se justifică nici în cazul acestor entităţii.  
 
Activele financiare disponibile spre vânzare 
 
BC81 Aplicarea retroactivă a IAS 39 pentru activele financiare disponibile spre vânzare impune entităţiii 
care aplică pentru prima dată IFRS să recunoască cumulat modificările valorilor juste ca o componentă 
separată a capitalurilor proprii în Bilanţul contabil de deschidere IFRS, şi să transfere modificările valorilor 
juste în contul de profit şi pierdere în momentul casă rii sau deprecierii activului.  Acest lucru ar putea 
permite, de exemplu, o clasificare selectivăa activelor cu câştiguri cumulate ca fiind dis ponibile spre vânzare 
(transferate ulterior în contul de profit şi pierdere în momentul casării) şi a activelor cu pierderi cumulate ca 
fiind deţinute în scopul tranzacţionării (fără a fi transferate în momentul casării).   
 
BC82 ED din iunie 2002 a propus o opţiune pentru entităţiile care aplică  deja IFRS de a clasifica orice 
activ financiar ca deţinut în scopul tranzacţionării în momentul în care aplică pentru prima oară versiunea 
îmbunătăţită propusă .  Dacă ar fi implementat˙această propunere, ea ar putea spori riscul clasificării 
selective de către entitatea care aplică pentru prima dată IFRS.  Dar o entitate poate ajunge la rezultate 
similare prin casarea selectivăa anumitor active înainte de data de trecere la IFRS.  Prin urmare, Consiliul a 
decis să trateze entitatea care aplică pentru prima dată IFRS similar entităţiilor care aplică deja IFRS, 
impunând aplicarea retrospectivă. 
 
BC83 Unii dintre respondenţii ED 1 au fost de părere că costurile determină rii sumei care trebuie inclusă 
separat în componenta de capital propriu depăşesc beneficiile utilizatorilor.  Consiliul a observat faptul că 
aceste costuri ar fi minime dacă entitatea care aplică pentru prima dată IFRS înregistrează  activele 
financiare disponibile spre vânzare conform GAAP anterioare la cost sau la cea mai mică valoare dintre 
valoarea de piaţă şi cost.  Aceste costuri sunt mai mari dacă elementele în cauză sunt înregistrate la 
valoarea justă , dar în acel caz activele pot fi clasificate ca deţinute în scopul tranzacţionării.  Prin urmare 
Consiliul nu a modificat propunerea din ED 1 ca entitatea care aplică pentru prima dată IFRS să aplice IAS 
39 retroactiv în cazul activelor financiare disponibile spre vânzare.   
 
Estimări 
 
BC84 O entitate va face estimări conform GAAP anterioare la data de trecere la IFRS.  Evenimentele 
dintre acea dată şi data raportării primelor situaţii financiare IFRS ale entităţiii ar putea impune modificări ale 
acelor estimări.  Unele dintre evenimente pot fi considerate ajustări conform IAS 10 Evenimente ulterioare 
datei Bilanţului.  Dacă entitatea face estimările pe o bază similară IFRS, Consiliul este de părere că e mai 
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util utilizatorilor  -şi mai  consecvent faţă  de IAS 8 Profitul net sau pierderea netă a perioadei,erori 
funadamentale şi modificarea politicilor contabile –să se recunoască revizuirea acelor estimări ca venit sau 
cheltuială a perioadei în care entitatea a efectuat revizuirea şi să nu fie luate în considerare la întocmirea 
Bilanţului de deschidere IFRS (paragrafele 31-34 of the IFRS). 
 
PREZENTARE şi DESCRIERE 
 
Informaţii comparative 
 
BC85 IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare impune entităţiii prezentarea  unor informaţii comparative 
(conform IFRS) aferent perioadei anterioare.  S-a sugerat faptul că entitatea care aplică  pentru prima dată 
IFRS trebuie să prezinte informaţii comparative pentru mai mult de o perioadă .  Pentru entităţiile care aplică 
deja IFRS, utilizatorii au în general acces la informaţiile comparative aferente mai multor ani.  Acesta nu este 
cazul însă pentru entitatea care aplică  pentru prima dată IFRS.   
 
BC86 Totuşi Consiliul nu a impus entităţiii care aplică pentru prima dată IFRS să  prezinte mai multe 
informaţii comparative decât cere IAS 1, deoarece o astfel de cerinţă ar presupune costuri considerabile faţă  
de beneficiile utilizatorilor şi un risc sporit ca cei implicaţi în întocmirea acestor informaţii să aplice retroactiv 
ipoteze arbitrare.   
 
BC87 ED 1 a propus ca, dacă primele situaţii financiare IFRS includ informaţii comparative pentru mai mult 
de un an, aceste informaţii comparative suplimentare să se conformeze prevederilor IFRS.  Unii dintre 
respondenţii ED 1 au observat faptul că unele organisme de reglementare impun entităţiilor să întocmească  
informaţii comparative pentru mai mult de doi ani.  Părerea lor a fost următoarea: 
(a) Cerinţa de a retrata informaţiile comparative aferente a doi ani implică  costuri excesive şi poate 
duce la retratarea arbitrară  şi la aplicarea retroactivă a unor ipoteze arbitrare. 
(b) Luând în considerare o entitate care adoptă IFRS în 2005 şi căreia organismul de reglementare îi 
impune prezentarea unor informaţii comparative aferente a doi ani: data de trecere la IFRS ar fi da fapt 1 
ianuarie 2003 –o dată anterioară publicării IFRS şi a standardelor rezultate în urma Proiectului de 
îmbunătăţire.  Acest lucru contrazice afirmaşia Consiliului din paragraful BC27 conform căreia cele mai 
multe entităţii pot întocmi informaţia necesară Bilanţului de deschidere IFRS la data de trecere la IFRS, sau 
imediat după aceea. 
 
BC88 Ca răspuns la aceste observaţii, Consiliul a renunţat la această propunere.  Dar, în situaţia în care 
entitatea care aplică pentru prima dată IFRS alege să furnizeze informaţii comparative pentru mai mult de un 
an, aceste informaţii comparative suplimentare nu trebuie să se conformeze prevederilor IFRS, dar IFRS va 
impune entităţiii:  
(a) sşindice distinct informaţia GAAP ca nefiind întocmită conform IFRS.  
(b) să descrie principalele ajustări care ar fi necesare pentru conformarea la IFRS (paragraful 37 al 
IFRS).   
 
BC89 Unii dintre respondenţii ED 1 susţin că întocmirea unor informaţii comparative conform IAS 32 şi IAS 
39 referitoare la instrumentele financiare ar fi dezavantajoasă .  Ei au fost de părere că entitatea ar trebui să 
aplice IAS 39 începând cu anul primelor situaţii financiare IFRS (de ex. 1 ianuarie 2005 pentru multe entităţii 
care aplică IFRS pentru prima dată ).  Au argumentat acest lucru prin faptul că societăţile americane nu au 
retratat informaţiile comparative la introducerea SFAS 133 Contabilitatea instrumentelor derivate şi a 
operaţiunilor de acoperire a riscurilor.  Dată fiind importanţa pe care Consiliul o acordă comparabilităţii 
primelor situaţii financiare IFRS (paragraful BC10) şi luând în considerare ipoteza unei planificări bune 
(paragraful BC27), Consiliul nu a acceptat nici o excepţie în ce priveşte acest aspect. 
 
Rezumatele datelor istorice 
 
BC90 Unele entităţii au ales sau li s-a impus prezentarea în situaţiile financiare a unor rezumate de date 
istorice cuprinzând date selectate din perioadele anterioare perioadei în care prezintă informaţii comparative 
integrale.  Unii au susţinut faptul că entităţiile trebuie să  prezinte această informaţie în conformitate cu 
prevederile IFRS, pentru a asigura comparabilitatea de la o perioadă la alta.  Consiliul a ajuns la concluzia 
ca acest lucru ar implica costuri care depăşesc beneficiile utilizatorilor.  IFRS impune descrierea 
principalelor ajustări care ar trebui aplicate informaţiilor istorice din aceste rezumate pentru a se conforma la 
IFRS (paragraful 37 al IFRS).  Rezumatele datelor istorice publicate separat de situaţiile financiare nu intră  
sub incidenţa a ariei de aplicabilitate a IFRS. 
 
Explicaţi referitoare la trecerea la IFRS 
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BC91 IFRS impune prezentarea efectului trecerii de la GAAP la IFRS.  Consiliul este de părere că astfel 
de informaţii sunt esenţiale în primele situaţii financiare (anuale) IFRS şi în rapoartele interimare (dacă există 
), deoarece facilitează  înţelegerea efectelor şi implicaţiilor trecerii la IFRS şi înţelegerea modului în care se 
modifică modelele analitice care asigură utilizarea optimă a informaţiei prezentate conform IFRS.  Cerinţele 
de prezentare se referă la ambele: 
(a) cele mai recente informaţii prezentate conform GAAP anterioare, astfel încât utilizatorii să dispună 
de cel mai recente informaţii; şi 
(b) data de trecere la IFRS.  Acest aspect este important pentru utilizatori, pentru persoanele implicate 
în întocmirea documentelor şi auditori, deoarece Bilanţul de deschidere IFRS reprezintă punctul de plecare 
în contabilitatea conform IFRS. 
 
BC92 Paragraful 39(a) şi (b) al IFRS impune reconcilierea capitalurilor proprii şi a profitului sau pierderii.  
Consiliul a ajuns la concluzia că utilizatorilor le vor fi utile informaţii referitoare la alte ajustări care afectează 
Bilanţul de deschidere IFRS dar care nu apar între aceste reconcilieri.  Deoarece prezentarea reconcilierilor 
ar fi prea voluminoasă , IFRS impune descrierea lor narativă, precum şi a altor ajustări ale situaţiei fluxurilor 
de numerar (paragraful 40 al IFRS). 
 
BC93 Paragraful 41 al IFRS prevede ca reconcilierile să distingă între modificările politicilor contabile şi 
corecţiile erorilor.  Unii dintre respondenţii ED 1 au susţinut faptul că conformarea la aceste cerinţe ar putea 
fi dificilă sau costisitoare.  Consiliul a decis totuşi că ambele componente sunt importante şi trebuie incluse 
în prezentare, deoarece: 
(a) informaţiile cu privire la modificările politicilor contabile facilitează  înţelegerea procesului de trecere 
la IFRS. 
(b) informaţiile referitoare la erori facilitează  evaluarea fiabilităţii situaţiilor financiare.  În plus, 
neprezentarea efectului erorilor fundamentale ar împiedica evaluarea „performanţelor managementului, sau 
a responsabilităţilor aferente în ce priveşte resursele care îi sunt încredinţate ”(Cadrul general, paragraful 
14). 
 
BC94 Pentru pierderile din depreciere (şi stornările aferente) recunoscute la întocmirea Bilanţului contabil 
de deschidere IFRS, paragraful 39(c) al IFRS impune prezentările pe care le-ar impune IAS 36 Deprecierea 
activelor dacă aceste pierderi din depreciere (şi stornările aferente) ar fi fost recunoscute în perioada 
începând la data de trecere la IFRS.  Argumentele acestei prevederi este faptul că pierderile din depreciere 
sunt inevitabil evaluate subiectiv.  Prezentările care se conformează  acestor cerinţe conferă transparenţă 
modului în care pierderile din depreciere sunt recunoscute în tranziţia la IFRS.  Într-o altă abordare, aceste 
pierderi ar putea fi tratate mai superficial decât pierderile din depreciere aferente unor perioade anterioare 
sau ulterioare . 
 
BC95 Paragraful 44 al IFRS impune prezentarea unor informaţii referitoare la utilizarea valorii juste pentru 
costul estimat.  Deşi ajustările care apar datorită excepţiilor sunt prezentate în reconcilierile discutate mai 
sus, aceste informaţii pot să  le evidenţieze.  În plus această excepţie diferă de alte excepţii aplicabile 
imobilizărilor corporale (reevaluarea conform GAAP anterioare şi evaluarea valorii juste în funcţie de 
evenimente).  Ultimele două excepţii nu duc la o retratare în momentul trecerii la IFRS deoarece ele se 
aplică doar dacă evaluările au fost deja utilizate în situaţiile financiare anterioare conform GAAP.  
 
Rapoarte financiare interimare 
 
BC96 IAS 34 Raportarea financiară  interimară  prevede faptul că rapoartele financiare interimare ‘au ca 
scop actualizarea ultimului set de situaţii financiare anuale complete (paragraful 6).  Astfel, IAS 34 prevede 
prezentarea mai limitată a unor informaţii decât prevede IFRS pentru situaţiile financiare anuale.   
Raportarea financiară  conform IAS 34 este mai puţin util˙dacă situaţiile financiare sunt întocmite utilizând 
GAAP anterioare decât dacă acestea sunt întocmite conform IFRS.  Prin urmare Consiliul a decis ca primele 
repoarte interimare IAS 34 ale entităţiii care aplică pentru prima dată IFRS să includă informaţii suficiente 
pentru a facilita înţelegerea modului în care trecerea la IFRS influenţează cifrele din raportul anual şi 
interimar anterior (paragrafele 45 şi 46 ale IFRS). 
 
REZUMATUL MODIFICĂRILOR ULTERIOARE ED 1 
 
BC97 În continuare sunt prezentate în rezumat principalele modificări ale IFRS determinate de ED 1. 
(a) Propunerile din ED 1 ar fi permis două abordări.  Conform primeia, entitatea care aplică pentru 
prima dată IFRS ar trebui să se conformeze fiecărui IFRS la data de raportare a primelor situaţii financiare 
IFRS, cu un număr limitat de excepţii.  Conform celei de a doua, entitatea care aplică pentru prima dată 
IFRS trebuie să aplice IFRS ca şi cum le-ar fi aplicat din totdeauna.  Ar trebui să ia în considerare versiuni 
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suprapuse ale IFRS, care cer toate aplicare retroactivă.  IFRS permite doar prima abordare (paragraful 
BC15). 
(b) În prima abordare propusă  de ED 1, entitatea care aplică pentru prima dată IFRS trebuie să 
utilizeze toate excepţiile permise.  Conform IFRS, excepţiile nu sunt obligatorii (paragrafele BC28 şi BC29).  
IFRS interzice aplicarea retroactivă integrală a anumitor aspecte ale altor IFRS (derecunoaşterea –a se 
vedea paragrafele BC20-BC23; contabilitatea operaţiunilor de acoperire a riscurilor –a se vedea paragrafele 
BC75-BC80; şi estimările –a se vedea paragraful BC84). 
(c) E posibil ca o entitate să fi derecunoscut activele sau pasivele financiare conform GAAP anterioare 
care nu întruneau criteriile de derecunoaştere prevăzute de IAS 39.  ED 1 propune ca a entitatea care aplică 
pentru prima dată IFRS să recunoască aceste active şi pasive financiare.  Conform IFRS, dacă entitatea 
care aplică pentru prima dată IFRS a derecunoscut activele şi pasivele conform GAAP anterioare în situaţii 
financiare aferente unui an început anterior datei de 1 ianuarie 2001, nu poate recunoaşte aceste active şi 
pasive conform IFRS (cu excepţia situaţiei în care acestea întrunesc criteriile de recunoaştere ca urmare a 
unei tranzacţii sa eveniment ulterior).  Dacă amendamentele aduse IAS 39 sunt implementate, Consiliul 
poate modifica sau anula excepţia (paragrafele BC20-BC23). 
(d) O modificare cauzală a IAS 39 clarifică faptul că entitatea trebuie să aplice IAS 39 pentru toate 
instrumentele derivate sau alte participaţii păstrate ulterior unei tranzacţii care a fost derecunoscută conform 
GAAP anterioare.  Este remarcat de asemenea faptul că SIC-12 Consolidare —Entităţii cu scop special nu 
conţine excepţii pentru entităţiile cu scop special (ESS) pre-existente şi confirmă faptul că nu au existat 
excepţii pentru ESS înainte de data de trecere la IFRS (paragraful BC23). 
(e) O entitate poate să fi achiziţionat active şi să -şi fi asumat datorii în urma unei combinări de 
întreprinderi dar să nu le fi recunoscut conform GAAP anterioare.   ED 1 a propus ca aceste active şi pasive 
să aibăcostul estimat egal cu zero în Bilanţul contabil de deschidere IFRS.  IFRS impune totuşi ca entitatea 
care aplică pentru prima dată IFRS să recunoască activele şi pasivele în cauzăşi să le evalueze pe baza pe 
care IFRS ar impune-o în Bilanţul contabil separat al entităţiii achiziţionate (paragraful BC35).   
(f) IFRS clarifică diverse aspecte legate de combinări de întreprinderi din trecut pe care ED 1 nu le 
tratează  explicit prin referirea la obligaţii potenţiale, procesele de dezvoltare şi cercetare, ajustările ulterior 
combinării de întreprinderi în ce priveşte evaluarea activelor şi pasivelor achiziţionate, fondul comercial 
dedus direct din capitalurile proprii conform GAAP anterioare, subsidiarele neconsolidate conform GAAP 
anterioare şi achiziţii din trecut ale unor participaţii în întreprinderi asociate şi asocieri în participaţie 
(paragrafele B2 şi B3 din Anexa B a IFRS).  
(g) ED 1 a propus ca entitatea care aplică pentru prima dată IFRS să nu recunoască fond comercial 
negativ în Bilanţul contabil de deschidere IFRS.  IFRS nu tratează  explicit problema fondului comercial 
negativ, dar Consiliul va lua în considerare acest aspect în completarea IFRS pe baza ED 3 Combinări de 
întreprinderi. 
(h) IFRS permite unei entităţii să utilizeze valoarea justă pentru costul estimat în cazul unui element de 
imobilizări corporale.  Conform ED 1, acest lucru este posibil dacă celelalte opţiuni sunt asociate unor costuri 
nejustificate (paragraful BC42). 
(i) IAS 21 Efectele variaţiei cursului de schimb valutar  impune entităţiii să clasifice anumite diferenţe 
de curs valutar ca o componentă separată a capitalurilor proprii şi să transfere diferenţele cumulate de curs 
valutar în contul de profit şi pierdere în momentul vânzării filialei în cauză.  Conform IFRS, entitatea care 
aplică pentru prima dată IFRS nu trebuie să aplice aceste cerinţe referitoare la diferenţele de curs valutar 
cumulate existent e la data de trecere la IFRS.  Excepţia echivalentă din ED 1 ar putea fi disponibilă doar în 
cazul în care alte opţiuni sunt asociate unor costuri nejustificate şi ar impune ca entitatea care aplică pentru 
prima dată IFRS să utilizeze diferenţele de curs valutar cumulate pe baza GAAP anterioare ca diferenţe de 
curs valutar cumulate estimate în cadrul situaţiilor financiare IFRS (paragrafele BC53-BC55). 
(j) IFRS prevede ca entitatea care aplică pentru prima dată IFRS sşidentifice două porţiuni separate a 
capitalurilor proprii în cazul unui element financiar compus, dacă elementul de datorie inclus este decontat la 
data de trecere la IFRS (paragrafele BC56-BC58).  ED 1 nu conţine o astfel de excepţie. 
(k) ED 1 o excepţie pentru facilitarea trecerii la IFRS pentru o entitate a cărei societate mamă a adoptat 
IFRS la o dată anterioară .  IFRS reformuleaz˙această excepţie.  De asemenea clarifică contabilitatea unei 
societăţi în cazul filialei care a adoptat IFRS la o dată anterioară , precum şi tratamentul întreprinderilor 
asociate şi asocierilor în participaţie (paragrafele BC59-BC63).  
(l) O entitate poate alege să utilizeze valoarea justă sau alte reevaluări pentru costul estimat în cazul 
anumitor elemente.  IFRS extinde această alegere la imobilizările necorporale care întrunesc criteriile 
restrictive (paragraful BC71). 
(m) IFRS interzice utilizarea principiilor contabilităţii operaţiunilor de acoperire a riscului în Bilanţul de 
deschidere IFRS pentru operaţiunile de acoperire a riscului recunoscute conform GAAP anterioare în cazul 
tipurilor care nu întrunesc criteriile activit˙şii de acoperire a riscurilor conform IAS 39.  Permit însă ca 
entitatea care aplică pentru prima dată IFRS să clasifice în cadrul unei poziţii nete un element individual care 
a fost clasificat ca acoperire a riscurilor conform GAAP anterioare, dar nu mai târziu de data de trecere la 
IFRS.  ED 1 nu a tratat aceste aspecte.  Spre deosebire de ED 1, IFRS nu cuprinde o versiune reformulat˙a 
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prevederilor tranzitorii ale IAS 39 referitoare la contabilitatea operaţiunilor de acoperire a riscurilor 
(paragrafele BC75-BC80). 
(n) Dacă primele situaţii financiare IFRS ale unei entităţii includ informaţii comparative pentru mai mult 
de un an, informaţiile comparative suplimentare nu trebuie să se conformeze IFRS (conform celor propuse 
în ED 1).  Dacă entitatea prezintşinformaţii comparative conform GAAP anterioare şi informaţiile comparative 
impuse de IAS 1, entitatea trebuie: 
(i) să indice distinct informaţia GAAP ca nefiind întocmită conform IFRS.  
(ii) să descrie principalele ajustări care ar fi necesare pentru conformarea la IFRS (paragrafele BC87 şi 
BC88). 
(o) IFRS clarifică necesitatea prezentării unui raport financiar interimar dacă entitatea care aplică pentru 
prima dată IFRS, în cele mai recente situaţii financiare anuale conform GAAP anterioare, nu 
prezintşinformaţii relevante pentru înţelegerea perioadei interimare curente (paragraful 46 al IFRS). 
(p) O entitate trebuie să aplice IFRS dacă primele situaţii financiare IFRS sunt pentru o perioadă care 
începe la 1 ianuarie 2004 sau după acea perioadă (nu 2003, cum propunea ED 1). Aplicarea pentru 
perioade mai timpurii faţă  de acea dată este încurajată. 
Instrucţiuni de implementare a IFRS 1 - Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Raportare Financiară  
 
Cuprins 
 Paragrafe
Introducere IG1
IAS 10  Evenimente ulterioare datei Bilanţului IG2-4
IAS 12  Impozitul pe profit IG5-6
IAS 16  Imobilizări corporale IG7-13
IAS 17  Leasing IG14-16
IAS 18  Venituri din activităţi  curente IG17
IAS 19  Beneficiile angajaţilor IG18-21
IAS 22  Combinări de întreprinderi IG22
IAS  23 Costurile îndatorării IG23-25
IAS 27  Situaţii financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor în filiale 

IG 26-31
IAS 29  Raportarea financiară  în economii hiperinflaţioniste IG 32-34
IAS 32  Instrumente financiare: prezentare şi descriere IG35-36
 IAS 34  Raportarea financiară  interimară IG37-38
IAS 36  Deprecierea activelor şi IAS 37 Provizioane datorii şi active 
contingente IG39-43
IAS 38  Active necorporale IG44-51
IAS 39   Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare IG52-60
Recunoaştere IG53-54
                Instrumente derivate încorporate IG55
                Evaluare IG56-59
                Contabilitate operaţiunilor de acoperire a riscurilor IG60
IAS 40   Investiţii imobiliare IG61-62
Trecerea la IFRS - explicaţii IG63
Lista de exemple 
 
Cuprins 
 După 

paragraful
1   Estimări IG3
2   Combinări de întreprinderi IG22
3   Combinări de întreprinderi –prevederi de restructurare IG22
4   Combinări de întreprinderi –imobilizări necorporale IG22
5   Combinări de întreprinderi – fondul comercial dedus din capitalurile proprii şi 
tratamentul imobilizărilor necorporale aferente IG22
6   Combinări de întreprinderi –situaţia în care filiala nu a fost consolidată în situaţiile 
anterioare conform GAAP IG22
7   Combinări de întreprinderi –operaţiunile de leasing financiar nu au fost 
capitalizate în situaţiile anterioare conform GAAP IG22
8   Societatea mamă adoptă IFRS înaintea filialei IG29
9   Filiala adoptă IFRS înaintea societăţii mamă  IG29
10 Raportarea financiară  interimară IG38
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11 Reconcilierea capitalurilor proprii, a profitului şi pierderii IG63
 
 
 
 
 
Instrucţiuni de implementare a IFRS 1 - Aplicarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Raportare Financiară  
 
Aceste instrucţiuni însoţesc, dar nu sunt parte a IFRS 1. 
 
INTRODUCERE 
 
IG1 Aceste instrucţiuni de implementare: 
(a) explică modul în care interacţionează cerinţele IFRS cu cerinţele altor IFRS (paragrafele IG2-IG62).  
Aceste explicaţii iau în considerare acele IFRS care pun probleme specifice din perspectiva entităţiilor care 
aplică IFRS pentru prima dată . 
(b) includ un exemplu ilustrativ pentru modul în care entitatea care aplică pentru prima dată IFRS 
trebuie să prezinte efectul tranziţiei la IFRS asupra poziţiei financiare, performanţei financiare şi fluxurile de 
numerar raportate, conform celor prevăzute în paragrafele 39(a) şi (b), 40 şi 41 ale IFRS (paragraful IG63).    
 
IAS 10 Evenimente ulteriore datei Bilanţului 
 
IG2 Cu excepţia celor descrise în paragraful IG3, o entitate aplică IAS 10 pentru a determina dacă : 
(a) Bilanţul de deschidere IFRS reflectă un eveniment care a avut loc ulterior trecerii la IFRS; şi 
(b) valorile comparative din Bilanţul inclus în situaţiile financiare IFRS reflectă un eveniment care a avut 
loc ulterior încheierii perioadei comparative.   
 
IG3 Paragrafele 31-34 ale IFRS impun anumite modificări în ce priveşte principiile IAS 10 în cazul în 
care entitatea care aplică pentru prima dată IFRS determină  dacă modificările estimărilor sunt ajustări sau 
nu la data de trecere la IFRS (sau, dacă este cazul, la sfârşitul perioadei de raportare).  Cazurile 1 şi 2 de 
mai jos ilustrează  modificările respective.  În cazul 3 de mai jos, paragrafele 31-34 ale IFRS nu impun 
modificări ale principiilor prevăzute în IAS 10. 
(a) Cazul 1 - GAAP anterioare impuneau estimarea unor elemente similare pentru data de trecere la 
IFRS, utilizând o politică contabilă similară celor IFRS.  În acest caz, estimările în conformitate cu IFRS 
trebuie să fie consecvente în comparaţie cu cele efectuate conform GAAP anterioare, cu excepţia situaţiei în 
care există dovezi concludente indicând faptul că acele estimări ar fi eronate (a se vedea IAS 8 Profitul net 
sau pierderea netă a perioadei, erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile).  Entitatea va raporta 
revizuiri ulterioare ale acelor estimări ca evenimente ale perioadei în care sunt efectuate revizuirile, şi nu ca 
ajustări determinate de obţinerea unor evidenţe referitoare la condiţiile existente la data de trecere la IFRS. 
(b) Cazul 2 - GAAP anterioare impuneau estimarea unor elemente similare pentru data de trecere la 
IFRS, dar entitatea a efectuat acele estimări utilizând politici contabile diferite de politicile contabile IFRS.  În 
acest caz, estimările efectuate conform IFRS trebuie să fie consecvente în comparaţie cu cele efectuate 
conform GAAP anterioare, pentru acea dată (cu excepţia situaţiei în care există dovezi concludente indicând 
faptul că acele estimări ar fi eronate), ulterior ajustărilor diferenţelor politicilor contabile.  Bilanţul contabil de 
deschidere IFRS reflectă acele ajustări ale diferenţelor politicilor contabile.  Ca şi în cazul 1, entitatea 
raportează revizuiri ulterioare ale estimărilor respective ca evenimente ale perioadei în care acestea sunt 
efectuate. 
 
De exemplu GAAP anterioare impuneau entităţiii recunoaşterea şi evaluarea provizioanelor conform unor 
principii similare prevederilor IAS 37 Provizioane, datorii şi active contingente, cu excepţia faptului că 
evaluarea conform GAAP anterioare era efectuată pe o bază neactualizată.  În acest exemplu, entitatea 
utilizează estimările conform GAAP ca bază a evaluării actualizate impuse de IAS 37. 
(c) Cazul 3 - GAAP anterioare nu impuneau estimarea unor elemente similare pentru data de trecere la 
IFRS.  Estimările conform IFRS pentru acea dată reflectă condiţiile de piaţă la acea dată .  În particular, 
estimarea preţurilor pe piaţă , a ratelor dobânzii sau a cursului de schimb valutar la data de trecere la IFRS 
reflectă condiţiile de piaţă la acea dată .  Acest lucru este similar distincţiei din IAS 10 între ajustările 
ulterioare datei Bilanţului şi evenimentele ulterioare datei Bilanţului. 
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IGC Exemplul 1: Estimări 
 
PREMISE 
 

Data de raportare pentru primele situaţii financiare IFRS ale entităţiii A este 31 decembrie 2005 şi 
acestea includ informaţii comparative pentru un an.  În situaţiile financiare anterioare conform GAAP la 
31 decembrie 2003 şi 2004, entitatea A: 

(a)   a efectuat estimări ale cheltuielilor preliminate şi a provizioanelor la acea dată ; 
(b)   a înregistrat pe baza principiilor contabilităţii de numerar un plan de pensii definit; şi 
(c)   nu a recunoscut provizioane pentru o acţiune în justiţie aferente unor evenimente din septembrie 2004.  
LA soluţionarea acţiunii judecătoreşti, la 30 iunie 2005, entităţiii A i s-a solicitat plata a 1.000 pe care a 
efectuat-o în 10 iulie 2005. 
 
La întocmirea primelor situaţii financiare IFRS, entitatea A a pornit de la premisa că estimările efectuate în 
conformitate cu GAAP anterioare cu privire la cheltuielile preliminate şi la provizioanele la 31 decembrie 
2003 şi 2004 au o bază  similară cu politicile contabile aplicate în conformitate cu IFRS.  Deşi s-a dovedit că 
unele dintre preliminări şi provizioane au fost supraevaluate, iar altele au fost subevaluate, entitatea A a 
ajuns la concluzia că estimările sunt rezonabile şi prin urmare nu s-au înregistrat erori.  Prin urmare, 
contabilizarea supra- şi subevaluărilor implică o serie de ajustări de rutină a estimărilor conform IAS 8 
 
APLICAREA CERINŢELOR 
 
La întocmirea Bilanţului contabil IFRS de deschidere în ianuarie 2004 şi în Bilanţul comparativ la 31 
decembrie 2004, entitatea A: 
 
(a)   nu ajustează  estimările anterioare referitoare la cheltuielile preliminate şi provizioane; şi 
 
(b)   face estimări (sub forma unor ipoteze statistice) necesare pentru înregistrarea în contabilitate a planului 
de pensii conform IAS 19 Beneficiile angajaţilor.  Ipotezele statistice ale entităţiii A la 1 ianuarie 2004 şi 31 
decembrie 2004 nu reflectă condiţiile care au apărut ulterior acelor date.  De exemplu: 
(i)    ratele de actualizare la 1 ianuarie 2004 şi 31 decembrie 2004  pentru planul de pensii şi pentru 
provizioane reflectă condiţiile de piaţă la acele date; şi 
(ii)   ipotezele statistice la 1 ianuarie 2004 şi 31 decembrie 2004 referitoare la rotaţia personalului nu reflectă 
condiţiile apărute ulterior acelor date –cum ar fi creşterea semnificativă referitoare la rotaţia estimată  a 
personalului, ca urmare a limită rii planului de pensii în 2005. 
 
Tratamentul acţiunii în justiţie la 31 decembrie 2004 depinde de motivul pentru care entitatea nu a 
recunoscut un provizion conform GAAP anterioare. 
 
IPOTEZA 1 - GAAP anterior erau consecvente cu IAS 37 Provizioane, datorii şi active contingente.  
Entitatea A a ajuns la concluzia că în acest caz nu sunt întrunite criteriile necesare. În acest caz, ipotezele 
luate în considerare de entitatea A sunt consecvente faţă de ipotezele luate în considerare în situaţiile 
financiare anterioare conforme GAAP.  Prin urmare, entitatea A nu recunoaşte un provizion la 31 decembrie 
2004. 
 
IPOTEZA 2 -  GAAP anterioare nu sunt consecvente cu IAS 37.  Prin urmare, entitatea A elaborează 
estimări în conformitate cu IAS 37.  Conform IAS 37, o entitate determină  existenţa unei obligaţii la data 
Bilanţului contabil luând în considerare toate evidenţele disponibile, inclusiv evidenţele suplimentare 
reprezentând evenimente ulterioare datei Bilanţului.  În mod similar, în conformitate cu IAS 10 Evenimente 
ulterioare datei Bilanţului, soluţionarea unei acţiuni judecătoreşti ulterior datei Bilanţului reprezintă o ajustare 
ulterioară datei Bilanţului dacă confirmă  faptul că entitatea avea o obligaţiei prezentă la acea dată .  În 
această situaţie, soluţionarea cazului confirmă faptul că entitatea A avea o datorie în septembrie 2004 (când 
a avut loc evenimentul care a determinat inişierea acţiunii judecă tore˙ti). Prin urmare, entitatea A 
recunoaşte un provizion la 31 decembrie 2004.  Entitatea A evaluează provizionul prin actualizarea sumei 
de 1.000 plătite în 10 iulie 2005 la valoarea prezentă, utilizând o ratăde actualizare conformăcu IAS 37 şi 
care reflectă  condiţiile pieţei la 31 decembrie 2004. 
                                            
IG4 Paragrafele 31-34 ale IFRS nu interferează  cu IFRS care fundamentează clasificările sau evaluările 
pe baza condiţiilor existente la o dată anume.  Printre exemple se numără: 
(a) distincţia între leasingul financiar şi cel operaţional (a se vedea IAS 17 Leasing); 
(b) Restricţiile prevăzute de IAS 38 Active necorporale care interzic capitalizarea cheltuielilor aferente 
imobilizărilor necorporale generate din resurse proprii, dacă aceste active nu întrunesc criteriile de 
recunoaştere în momentul în care cheltuiala este înregistrată ; şi 
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(c) distincţia între datoriile financiare şi titluri de participare (a se vedea IAS 32 Instrumente financiare: 
prezentare şi descriere). 
 
IAS 12 Impozitul pe profit 
 
IG5 O entitate aplică IAS 12 diferenţelor temporare dintre valoarea contabilă a activelor şi pasivelor din 
Bilanţul de deschidere IFRS şi baza lor fiscală . 
 
IG6 Conform IAS 12, evaluarea impozitelor curente şi amânate reflectă ratele de impunere şi legislaţia 
fiscală  în vigoare sau parşial în vigoare la data Bilanţului contabil.  O entitate înregistrează  în contabilitate 
efectele modificărilor ratelor de impunere şi ale legislaţiei fiscale în momentul în care modificările intră  în 
vigoare integral sau parşial. 
 
IAS 16 Imobilizări corporale 
 
IG7 Dacă metodele şi ratele de amortizare utilizate de o entitate în situaţiile anterioare conform GAAP 
sunt acceptabile conform IFRS, entitatea va înregistra orice modificare a vieţii utile estimate sau a metodelor 
de amortizare din momentul în care procedează la modificarea estimărilor respective (paragrafele 31 şi 32 
ale IFRS şi paragraful 52 al IAS 16).  Totuşi, în unele cazuri metodele şi ratele de amortizare utilizate de 
entitate în situaţiile anterioare conform GAAP nu sunt acceptabile conform IFRS (de ex. dacă au fost 
adoptate doar în scopuri fiscale şi dacă nu reflectă o estimare rezonabilă  a vieţii utile a activului).  Dacă 
acele diferenţe au efect semnificativ asupra situaţiilor financiare, entitatea ajustează  amortizarea acumulată 
în Bilanţul contabil de deschidere IFRS retroactiv astfel încât să se conformeze IFRS. 
 
IG8 O entitate poate alege să utilizeze una dintre următoarele sume pentru reflectarea costului 
imobilizărilor corporale: 
(a) valoarea justă la data de trecere la IFRS (paragraful 16 al IFRS), caz în care prezentarea se 
conformează paragrafului 44 din IFRS; 
(b) o reevaluare în conformitate cu GAAP anterioare care întruneşte criteriile din paragraful 17 al IFRS; 
sau 
(c) valoarea justă la data unui eveniment cum ar fi privatizarea sau oferta publică iniţială (paragraful 19 
al IFRS). 
 
IG9 Amortizarea ulterioară se bazează  pe acel cost estimat şi începe de la data la care entitatea a 
determinat valoarea justă sau reevaluarea. 
 
IG10 Dacă o entitate adoptă tratamentul alternativ permis de IAS 16 pentru unele sau pentru toate clasele 
de imobilizări corporale, va prezenta surplusul cumulat de reevaluare ca o componentă separată a 
capitalurilor proprii.  Surplusul de reevaluare la data de trecere la IFRS se bazează pe o comparaţie a valorii 
contabile a activului la acea dată cu costul său sau cu costul estimat.  Dacă costul reflectat reprezintă 
valoarea justă la data de trecere la IFRS, prezentarea se conformează paragrafului 44 din IFRS. 
 
IG11 Dacă reevaluarea conform GAAP anterioare nu întruneşte criteriile din paragraful 17 sau 19 al IFRS, 
entitatea evaluează  activele reevaluate în Bilanţul de deschidere pe baza uneia dintre următoarele metode: 
(a) cost (sau cost estimat) minus amortizarea acumulată şi pierderile acumulate din depreciere, conform 
tratamentului de bază prevăzut de IAS 16; 
(b) costul estimat, reprezentând valoarea justă la data de trecere la IFRS (paragraful 16 al IFRS); sau 
(c) valoarea din reevaluare, dacă entitatea adoptă tratamentul alternativ permis de IAS 16 ca politică 
contabilşiFRS pentru toate activele aferente aceleiaşi clase. 
 
IG12 Unele active sunt alcătuite din componente cu durate de viaţă  economică  diferite sau care produc 
beneficii în mod diferit.  Conform IAS 16, entitatea introduce aceste componente în contabilitate ca active 
separate (a se vedea IAS 16, paragrafele 12 şi 27, şi SIC-23 Imobilizări corporale –Revizii sau reparaşii 
generale). 
 
IG13 În unele cazuri, construcţia sau punerea în funcţiunea unui activ se asociază  unei obligaţii a entităţiii 
de a dezmembra sau scoate din funcţiune activul şi de a restaura locul în care a funcţionat activul.  Entitatea 
aplică IAS 37 Provizioane, datorii şi active contingente în recunoaşterea şi evaluarea oricăror provizioane.  
Entitatea aplică IAS 16 în determinarea sumei rezultate incluse în costul activului, înainte de calcularea 
amortizării şi a pierderilor din depreciere.  Amortizarea şi, dacă e cazul, pierderile din depreciere determină 
diferenţe între valoarea contabilă a provizionului şi suma inclusă în valoarea contabilă a activului. 
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IAS 17 Leasing 
 
IG14 La data de trecere la IFRS, utilizatorul sau locatorul clasifică leasingul operaţional sau financiar pe 
baza condiţiilor existente la începutul perioadei de leasing (IAS 17, paragraful 10).  În unele cazuri părţile pot 
conveni asupra modificării clauzelor contractului de leasing, astfel încât conform IAS 17 clasificarea ar fi 
diferită, dacă noile condiţii ar fi fost în vigoare la începutul perioadei de leasing.  În acest caz acordul revizuit 
este considerat ca fiind un nou acord aferent perioadei pe care o stipulează .  Totuşi modificările în ce 
priveşte estimările (de exemplu, modificarea estimărilor referitoare la durata de viaţă economică sau la 
durata de viaţă  economică reziduală a activului care face obiectul contractului de leasing) sau modificarea 
condiţiilor (de exemplu neplata de către utilizator) nu determină o modificare de clasificare. 
 
IG15 La revizuirea IAS 17 în 1997, metoda numerarului net investit utilizată pentru recunoaşterea venitului 
financiar al locatorului a fost eliminată.  IAS 17 permite locatorilor în cadrul contractelor de leasing financiar 
să elimine această metodă.  Totuşi, prevederile tranzitorii din IAS 17 nu se aplică Bilanţului contabil de 
deschidere IFRS (paragraful 9 al IFRS).  Prin urmare, un locator în cadrul unui contract de leasing financiar 
evaluează  creanţele din leasingul financiar în Bilanţul contabil de deschidere IFRS ca şi cum metoda 
numerarului net investit nu ar fi fost permisă niciodată.  
 
IG16 SIC-15 Leasing operaţional - Stimulente este aplicabil perioadelor de leasing începând cu sau după 
ianuarie 1999.  Totuşi, entitatea care aplică pentru prima dată IFRS aplică SIC-15 tuturor contractelor de 
leasing, indiferent de data de începere.  
 
IAS 18 Venituri din activităţi  curente  
 
IG17 Dacă o entitate a încasat sume care nu se pot clasifica încă drept venituri conform IAS 18 (de ex., 
sumele încasate din vânzări care nu se pot clasifica încă drept venituri din perspectiva recunoaşterii), 
entitatea recunoaşte sumele primite ca datorie în Bilanţul de deschidere IFRS şi evaluează datoria la 
valoarea sumei primite. 
 
IAS 19 Beneficiile angajaţilor 
 
IG18 La data de trecere la IFRS, o entitate aplică IAS 19 prin evaluarea activelor sau datoriilor aferente 
beneficiilor angajaţilor în cadrul unui plan definit, dar poate să recunoască toate câştigurile sau pierderile 
actuariale cumulate de la începutul planului până la data de trecere la IFRS chiar dacă politica contabilă 
conform IAS 19 implică  nerecunoaşterea unor câştiguri sau pierderi actuariale ulterioare (paragraful 20 of al 
IFRS).  Prevederile de tranziţie ale IAS 19 nu se aplică Bilanţului de deschidere IFRS (paragraful 9 al IFRS) 
al entităţiii. 
 
IG19 Ipotezele statistice ale entităţiii la data de trecere la IFRS sunt similare ipotezelor statistice la 
aceeaşi dată conform GAAP anterioare (ulterior ajustă rilor care să reflecte diferenţele politicilor contabile), 
cu excepţia situaţiei în care există dovezi obiective că ipotezele respective sunt eronate (paragraful 31 al 
IFRS).  Efectul orică rei revizuiri ulterioare a acelor ipoteze reprezintă un câştig sau o pierdere actuarială a 
perioadei în care entitatea efectuează revizuirea. 
 
IG20 Este posibil să fie necesar ca o entitate să emită ipoteze statistice la data de trecere la IFRS care nu 
au fost necesare conform GAAP anterioare.  Astfel de ipoteze statistice nu reflectă condiţiile care au apărut 
ulterior datei de trecere la IFRS.  În particular, ratele de actualizare şi valoarea justă a activelor planului la 
data de trecere la IFRS reflectă condiţiile de piaţă la acea dată.  Similar, ipotezele statistice la data de 
trecere la IFRS referitoare la rotaţia personalului în viitor nu reflectă creşteri semnificative ale estimărilor 
rotaţiei personalului ca urmare a unor limitări ale planului care au survenit ulterior datei de trecere la IFRS 
(paragraful 32 al IFRS). 
 
IG21 În multe cazuri primele situaţii financiare IFRS ale entităţiii reflectă evaluarea obligaţiilor aferente 
beneficiilor angajaţilor la trei date: data raportării, data Bilanţului contabil comparativ şi data de trecere la 
IFRS.  IAS 19 încurajează  entitatea să se bazeze pe statistici calificate în evaluarea obligaţiilor 
semnificative legate de beneficiile post-pensionare.  Pentru a reduce costurile, entitatea poate solicita 
efectuarea unei evaluări statistice autorizate la una dintre aceste date şi reportarea evaluării la celelalte 
date.  Orice fel de reportare de acest fel va reflecta tranzacţiile semnificative şi alte evenimente semnificative 
(inclusiv modificarea ratelor dobânzii şi a preţurilor pe piaţă ) între acele date (IAS 19, paragraful 57). 
 
IAS 22 Combinări de întreprinderi 
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IG22 Următoarele exemple ilustrează  efectul Anexei B a IFRS, presupunând că entitatea care aplică 
pentru prima dată IFRS utilizează dreptul de a fi scutită. 
     
IG Exemplul 2: Combinări de întreprinderi 
 
PREMISE 
 
Situaţiile financiare ale entităţiii B întocmite pentru prima dată în conformitate cu IFRS au ca dată de
raportare 31 decembrie 2005 şi cuprind doar informaţiile comparative aferente anului 2004.  La 1 iulie 2001,
entitatea B a achiziţionat filiala C în procent de 100%.  În situaţiile anterioare conform GAAP, entitatea B: 
(a) a clasificat combinarea de întreprinderi ca achiziţie a entităţiii B. 
(b) a evaluat activele şi datoriile achiziţionate la următoarele valori, incluse în situaţiile financiare 
anterioare conform GAAP la 31 decembrie 2003 (data de trecere la aplicarea IFRS): 
(i) active identificabile minus datoriile aferente, pentru care IFRS impune evaluarea pe baza costului la
o dată ulterioară combinării de întreprinderi: 200 (cu o bază de impunere de 150 şi o rată de impunere
aplicabilă de 30%). 
(ii) datorii aferente pensiilor (în cazul cărora valoarea prezentă a obligaţiei aferente beneficiului definit şi
evaluat în conformitate cu IAS 19 Beneficiile angajaţilor este 130 iar valoarea justă a activelor aferente 
planului este 100): zero (deoarece aplicarea GAAP impunea ca metodă de contabilizare a pensiilor metoda
”pay-as-you-go” („plăteşti când pleci”)).  Prin urmare baza fiscală  a datoriei aferente pensiilor este zero. 
(iii) fond comercial: 180. 
(c) la data achiziţiei nu a recunoscut impozitul amânat aferent diferenţelor temporare asociate activelor
achiziţionate şi datoriilor identificabile aferente.   
 
APLICAREA PREVEDERILOR 
 
În Bilanţul contabil de deschidere IFRS (consolidat), entitatea B:  
(a) va clasifica combinarea de întreprinderi ca o achiziţie de către entitatea B, chiar dacă aceasta ar fi
trebuit recunoscută în conformitate cu IAS 22 ca achiziţie inversă de către filiala C sau ca uniune de interese
(paragraful B2(a) al IFRS). 
(b) nu va ajusta amortizarea acumulată a fondului comercial.  Entitatea B va testa fondul comercial din
punctul de vedere al deprecierii în conformitate cu IAS 36 Deprecierea activelor, şi va recunoaşte orice 
pierdere din depreciere, pe baza condiţiilor existente la data de trecere la IFRS.  Dacă nu există depreciere,
valoarea contabilă a fondului comercial rămâne 180 (paragraful B2(g)). 
(c) în cazul acelor active identificabile achiziţionate, în cazul cărora IFRS impun o evaluare pe baza 
costului la o dată ulterioară combinării de întreprinderi, va trata valoarea contabilă din situaţiile financiare
anterioare conform GAAP la costul estimat la acea dată (paragraful B2(e)). 
(d) nu va retrata amortizarea acumulată a activelor nete identificabile, menţionate la (c), cu excepţia 
situaţiei în care metodele de amortizare şi ratele aplicate anterior în conformitate cu GAAP diferă ca
rezultate de cele acceptate în conformitate cu IFRS (de exemplu, dacă au fost aplicate exclusiv în scopuri
fiscale şi nu reprezintă o estimare rezonabilă a duratei de viaţă economică în conformitate cu IFRS).  Dacă
nu sunt efectuate astfel de ajustări, la data de trecere la IFRS, valoarea contabilă a acelor active în Bilanţul
contabil de deschidere IFRS va fi egală cu valoare contabilă din situaţiile financiare anterioare întocmite în
conformitate cu GAAP, la data de trecere la IFRS (200) (paragraful IG7).  
(e)  în cazul unor indicii referitoare la deprecierea unor active neidentificabile, va testa
respectivele active din punctul de vedere al deprecieri, pe baza condiţiilor existente la data de trecere la
IFRS (a se vedea IAS 36 Depreciere activelor). 
(f) va recunoaşte datoriile aferente pensiilor la valoarea prezentăa obligaţiei pentru beneficiul definit
(130) minus valoarea justă a activelor planului (100), atribuind o valoare contabilă de 30, cu un debit
corespondent de 30 în contul rezultatului reportat (paragraful B2(d)).  Dacă filiala C a adoptat deja IFRS,
entitatea B va evalua obligaţiile aferente pensiilor la valoarea similară celei prezentate în situaţiile financiare
separate ale filialei C (paragraful 25 al IFRS şi IG Examplul 9). 
(g) va recunoaşte o datorie aferentă impozitului amânat, 6 (20 la un procent de 30 %) din:  
(i) diferenţele temporare impozabile de 50 (200 minus 150) asociate activelor identificabile şi altor 
datorii asumate decât cele aferente pensiilor, minus  
(ii) diferenţele temporare deductibile de 30 (30 minus zero) asociate obligaţiilor aferente pensiilor.   
 
Entitatea va recunoaşte această creştere a datoriei aferente impozitului amânat ca debit în contul
rezultatului reportat (paragraful B2(k) al IFRS).  Dacă apar diferenţe temporare deductibile aferente
recunoaşterii iniţiale a fondului comercial, entitatea B nu va recunoaşte datoria aferentă impozitului amânat 
(paragraful 15(a) al IAS 12 Impozitul fiscal). 
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IG Exemplul 3: Combinări de întreprinderi –provizioane de restructurare 
 
PRMISE 
 
Situaţiile financiare ale entităţiii D întocmite pentru prima dată în conformitate cu IFRS au ca dată de 
raportare 31 decembrie 2005 şi cuprind doar informaţiile comparative aferente anului 2004.  La 1 iulie 2003,
entitatea D a achiziţionat filiala E în procent de 100%.  În situaţiile financiare anterioare, întocmite în
conformitate cu GAAP, entitatea D a recunoscut un provizion (neactualizat) de restructurare de 100, care în
conformitate cu IAS 22 nu ar fi fost recunoscut ca obligaţie identificabilă.  Recunoaşterea acestui provizion a
determinat o creştere a fondului comercial cu 100.  La 31 decembrie 2003 (data de trecere la IFRS), 
entitatea D: 
(a) a plătit cheltuieli de restructurare în valoare de 60; şi  
(b) a estimat plata unor cheltuieli viitoare, în valoare de 40 în 2004, precum şi faptul că efectele
actualizării sunt nesemnificative.  La 31 decembrie 2003, aceste cheltuieli viitoare nu pot fi recunoscute ca
provizion, în conformitate cu IAS 37 Provizioane, datorii şi active contingente.  
 
APLICAREA PREVEDERILOR 
In Bilanţul de deschidere IFRS, entitatea D: 
(a) nu va recunoaşte provizionul pentru cheltuielile de restructurare (paragraful B2(c) al IFRS). 
(b) nu va ajusta suma înregistrată  în fondul comercial.  Totuşi, entitatea D va testa fondul comercial din
punctul de vedere al deprecierii în conformitate cu IAS 36 Deprecierea activelor, şi va recunoaşte orice 
pierdere din depreciere (paragraful B2(g)). 
(c) ca urmare a celor menţionate la (a) şi (b), va raporta în Bilanţul de deschidere IFRS rezultatul
reportat care este mai mare cu 40 (înainte de impozitare şi înainte de recunoaşterea pierderilor din 
depreciere) decât în Bilanţul contabil de la aceeaşi dată conform GAAP anterioare.  
 
 
IG Exemplul 4: Combinări de întreprinderi –imobilizări necorporale 
 
PREMISE 
 
Situaţiile financiare ale entităţiii F întocmite pentru prima dată în conformitate cu IFRS au ca dată de 
raportare 31 decembrie 2005 şi cuprind doar informaţiile comparative aferente anului 2004.  La 1 iulie 2001, 
entitatea F a achiziţionat filiala G în procent de 75%.  În situaţiile anterioare conform GAAP, entitatea F a 
înregistrat o valoare contabilă iniţială de 200 aferent imobilizărilor necorporale care nu ar fi fost clasificate 
astfel în conformitate IAS 38 Active necorporale.  Baza de impunere a imobilizărilor necorporale a fost zero, 
ceea ce a generat o datorie aferentă  impozitului amânat (la 30 %) în valoare de 60. În conformitate cu 
tratamentul alternativ permis de IAS 22 Combinări de întreprinderi, entitatea F a evaluat interesele minoritare 
pe baza părţii atribuite acţionarilor minoritari din valoarea justă a activelor şi pasivelor identificabile 
achiziţionate. 
 
La 31 decembrie 2003 (data de trecere la IFRS), valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale în
conformitate cu GAAP anterioare era 160, iar valoarea datoriei aferente impozitului amânat era 48 (30 % din
160). 
 
APLICAREA PREVEDERILOR 
 
Deoarece imobilizările necorporale nu pot fi recunoscute ca active separate, în conformitate cu IAS38,
entitatea F le va înregistra în fondul comercial, împreună cu datoria aferentă impozitului amânat (48) şi cu
interesele minoritare (paragraful B2(g)(i) al IFRS).  Interesele minoritare aferente sunt în valoare de 28 (25
% din [160 - 48 = 112]. Prin urmare, valoarea fondului comercial creşte cu 84 –valoarea imobilizărilor 
necorporale (160) minus datoria din impozitul amânat (48) minus interesele minoritare (28).   
 
Entitatea F va testa fondul comercial din punctul de vedere al deprecierii în conformitate cu IAS 36
Deprecierea activelor, şi va recunoaşte orice pierdere din depreciere, pe baza condiţiilor existente la data de
trecere la IFRS (paragraful B2(g)(iii) al IFRS).  
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IG Exemplul 5: Combinări de întreprinderi –fondul comercial dedus din capitalurile proprii şi 
tratamentul imobilizărilor necorporale aferente 
 
PREMISE 
 
Entitatea H a achiziţionat o filială înainte de trecerea la IFRS.  În situaţiile financiare anterioare întocmite în 
conformitate cu GAAP, entitatea H 
(a) a recunoscut fondul comercial ca o deducere imediată  din capitalul propriu;  
(b) a recunoscut imobilizările necorporale al filialei care conform IAS 38 nu ar fi fost recunoscute; şi 
(c) nu a recunoscut imobilizările necorporale care ar fi fost recunoscute în conformitate cu IAS 38 Active
necorporale ca active în situaţiile financiare ale filialei.  Filiala deţinea activul la data achiziţionării de către
entitatea H. 
 
APLICAREA PREVEDERILOR 
 
În Bilanţul de deschidere IFRS, entitatea H:  
(a) nu va recunoaşte fondul comercial, deoarece anterior, în conformitate cu GAAP anterioare nu a
recunoscut fondul comercial ca activ (paragraful B2(g)-B2(i)). 
(b) nu va recunoaşte imobilizările necorporale care nu pot fi recunoscute ca active în conformitate cu
IAS 38.  Deoarece entitatea H a dedus fondul comercial din capitalurile proprii în situaţiile financiare conform
GAAP anterioare, eliminarea acestor imobilizări necorporale reduce valoarea rezultatului reportat (paragraful 
B2(c)(ii)). 
(c) va recunoaşte imobilizările necorporale care sunt recunoscute conform IAS 38 ca active în situaţiile
financiare ale filialei, deşi suma alocatălor conform GAAP anterioare în situaţiile financiare ale entităţiii H 
întocmite pe baza GAAP anterioare este zero (paragraful B2(f)).  Printre criteriile de recunoaştere în IAS 38
se numără şi cerinţa referitoare la posibilitatea unei evaluări fiabile a costurilor (paragrafele IG45-IG48) iar 
entitatea H evaluează activul la cost minus amortizarea acumulată şi pierderile din depreciere identificate
conform IAS 36.  Deoarece entitatea H a dedus fondul comercial din capitalurile proprii în situaţiile financiare
anterioare conform GAAP, recunoaşterea imobilizărilor necorporale a dus la creşterea valorii rezultatului 
reportat (paragraful B2(c)(ii)).  Dacă aceste imobilizări necorporale ar fi fost subsumate în fondul comercial
recunoscut ca activ conform GAAP anterioare, entitatea H ar fi diminuat corespunzător valoarea contabilă a 
acelui fond comercial (şi, dacă ar fi fost necesar, ar fi ajustat impozitul amânat şi interesele minoritare)
(paragraful B2(g)(i)). 
 
 
 
 
IG Exemplul 6: Combinări de întreprinderi –filiala nu a fost consolidată în situaţiile financiare 
întocmite conform GAAP anterioare 
 
PREMISE 
 
Data trecerii la IFRS a societăţii mamă J este 1 ianuarie 2004.  Conform GAAP anterioare, societatea mamă
J nu a consolidat cele 75% deţinute în filiala K, achiziţionate sub forma unei combinări de întreprinderi la
data de 15 iulie 2001.  La 1 ianuarie 2004: 
(a) costul participaţiei entităţiii J în filiala K este 180. 
(b) conform IFRS, filiala K evaluează activele sale la 500 şi datoriile (inclusiv impozitul amânat conform
IAS 12) la 300.  Prin urmare activele nete ale entităţiii K au conform IFRS valoarea de 200. 
 
APLICAREA PREVEDERILOR 
 
Societatea mamă J consolidează filiala K.  Bilanţul contabil consolidat include la 1 ianuarie 2004: 
(a) activele filialei K cu o valoare de 500 şi datoriile cu o valoare de 300; 
(b) interese minoritare 50 (25 % din [500-300]); şi 
(c) fond comercial 30 (costul de 180 minus 75 % [500-300]) (paragraful B2(j)).  Societatea mamă J 
testează fondul comercial din perspectiva deprecierii conform IAS 36 Deprecierea activelor şi recunoaşte 
pierderile din depreciere, pe baza condiţiilor care au existat la data de trecere la IFRS (paragraful B2(g)(iii)).  
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IG Exemplul 7: Combinări de întreprinderi –operaţiunile de leasing financiar nu au fost capitalizate în 
situaţiile financiare conform GAAP anterioare 
PREMISE 
Data de trecere la IFRS a societăţii mamă L este 1 ianuarie 2004.  Societatea mamă L a achiziţionat filiala M
la 15 ianuarie 2001 şi nu a capitalizat operaţiunile de leasing financiar ale filialei M.  Dacă filiala M ar fi
întocmit situaţii financiare separate conform IFRS, ar fi recunoscut obligaţii din leasingul financiar de 300 şi
active în regim de leasing în valoare de 250 la 1 ianuarie 2004.  
APLICAREA PREVEDERILOR 
În Bilanţul de deschidere IFRS consolidat, societatea mamă L recunoaşte obligaţii din leasingul financiar de 
300 şi active în regim de leasing în valoare de 250, şi înregistrează o valoare de 50 în rezultatul reportat
(paragraful B2(f)). 
 
IAS 23 Costurile îndatorării 
 
IG23 La prima aplicare a IFRS, o entitate va adopta o politică de capitalizare a costurilor îndatorării (IAS 
23 –tratamentul alternativ permis) sau va alege să nu le capitalizeze (IAS 23 –tratamentul de bază).  
Entitatea aplică  această politică în mod consecvent în Bilanţul de deschidere IFRS şi pentru toate 
perioadele din primele situaţii financiare IFRS.  Dacă entitatea a stabilit un cost estimat pentru un activ, 
entitatea nu va capitaliza costurile îndatorării înregistrate anterior datei estimării costului respectiv.  
 
IG24 În cazul tratamentului alternativ permis, IAS 23 impune prezentarea dobânzii capitalizate pe 
parcursul perioadei.  Nici IAS 23 şi nici IFRS nu impun prezentarea cumulată a sumei capitalizate. 
 
IG25 IAS 23 cuprinde prevederi tranzitorii care încurajează aplicarea retroactivă, dar permite entităţiii 
capitalizarea conform tratamentului alternativ (în viitor) doar a costurilor înregistrate după data efectivă  a 
IAS 23 în condiţiile în care acestea întrunesc criteriile de capitalizare.  Dacă entitatea care aplică pentru 
prima dată IFRS adoptă tratamentul alternativ permis de IAS 23, IFRS impune aplicarea retroactivă a 
acestuia, chiar şi pentru perioade anterioare datei efective a IAS 23 (paragraful 9 al IFRS).  
 
IAS 27 Situaţii financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor în filiale 
 
IG26 Entitatea care aplică pentru prima dată IFRS consolidează toate filialele pe care le controlează, cu 
excepţia situaţiei în care IAS 27 impune alt tratament.   
 
IG27 Dacă entitatea care aplică pentru prima dată IFRS nu a consolidat o filială conform GAAP 
anterioare, atunci: 
(a) în situaţiile financiare consolidate, entitatea care aplică pentru prima dată IFRS evaluează activele şi 
pasivele filialei la aceeaşi valoare contabilă înregistrată în situaţiile financiare IFRS separate ale filialei, 
ulterior ajustării conform procedurilor de consolidare şi ajustării în vederea reflectării combinării de 
întreprinderi, sub forma căreia a achiziţionat filiala (paragraful 25 al IFRS).   Dacă filiala nu a adoptat IFRS în 
situaţiile financiare separat, valorile contabile menţionate anterior sunt cele pe care le-ar impune IFRS în 
situaţiile financiare separate (paragraful B2(j) al IFRS). 
(b) dacă societatea mamă a achiziţionat o filială sub forma combinării de întreprinderi înainte de data de 
trecere la IFRS, societatea mamă recunoaşte fondul comercial, conform celor menţionate în IG Exemplul 6. 
(c) dacă societatea mamă nu a achiziţionat ci a creat acea filială, societatea mamă nu va recunoaşte 
fondul comercial. 
 
IG28 Dacă entitatea care aplică pentru prima dată IFRS ajustează valorile contabile ale activelor şi 
pasivelor filialei în Bilanţul de deschidere IFRS, acest lucru ar putea afecta impozitul amânat şi interesele 
minoritare. 
 
IG29 IG Exemplele 8 şi 9 ilustrează paragrafele 24 şi 25 ale IFRS, care tratează situaţia în care o 
societate mamă şi filiala sa aplică IFRS pentru prima dată la date diferite.                                               
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IG Exemplul 8: Societatea mamă adoptă IFRS înaintea filialei 
 
PREMISE 
 
Societatea mamă N prezintă primele situaţii financiare IFRS(consolidate) în 2005.  Filiala din străinătate O,
deţinută integral de N de la formarea sa întocmeşte conturi IFRS în scopul consolidării interne de la acea
dată, dar filiala O nu prezintă primele situaţii financiare IFRS (separate) decât în 2007. 
 
APLICAREA PREVEDERILOR 
 
Dacă filiala O aplică paragraful 24(a) al IFRS, valorile contabile ale activelor şi pasivelor sunt aceleaşi atât în
Bilanţul de deschidere IFRS (separat) la 1 ianuarie 2006 cât şi în Bilanţul contabil consolidat al societăţii 
mamă N (cu excepţia ajustării la procedurile de consolidare) şi se bazează pe data de trecere la IFRS a
societăţii mamă  N. 
 
Alternativ, filiala O poate conform paragrafului 24(b) al IFRS să evalueze toate activele şi pasivele luând în
considerare data propriei treceri la IFRS (1 ianuarie 2006).  Faptul că filiala O aplică IFRS pentru prima dată
în 2007 nu modifică  valoarea contabilă activelor şi pasivelor sale în situaţiile financiare consolidate ale
societăţii N. 
 
 
 
 
IG Exemplul 9: Filiala adoptă IFRS înaintea societăţii mamă  
 
PREMISE 
 
Societatea mamă P prezintă primele situaţii financiare IFRS (consolidate) în 2007.  Filiala din străinătate Q,
deţinută integral de P de la formarea sa prezintă primele situaţii financiare IFRS (separate) În 2005.  Până în 
2007, filiala Q întocmeşte conturi în scopul consolidării interne  conform GAAP anterioare de P. 
 
APLICAREA PREVEDERILOR 
 
Valorile contabile ale activelor şi pasivelor filialei Q la 1 ianuarie 2006 sunt cele înregistrate atât în Bilanţul
de deschidere IFRS (consolidat) al societăţii mamă P cât şi în situaţiile financiare separate ale filialei Q (cu
excepţia ajustărilor de consolidare) şi iau în considerare data de trecere la IFRS a filialei Q.  Faptul că P
aplică IFRS pentru prima dată în 2007 nu modifică valoarea contabilă activelor şi pasivelor (paragraful 25 al
IFRS).  
 
 
 
IG30 Paragrafele 24 şi 25 ale IFRS nu interferează  cu următoarele cerinţe: 
(a) aplicarea Anexei B a IFRS în cazul activelor achiziţionate şi la obligaţiile asumate astfel, în cazul 
unei combinări de întreprinderi anterioare datei de trecere la IFRS a achizitorului.  Achizitorul aplică 
paragraful 25 în cazul noilor active achiziţionate şi a obligaţiilor asumate de entitatea achiziţionată ulterior 
combinării de întreprinderi şi încă deţinute la data de trecere la IFRS a achizitorului.  
(b) aplicarea celorlalte IFRS la evaluarea activelor şi pasivelor pentru care para grafele 24 şi 25 nu sunt 
relevante. 
(c) prezentarea tuturor informaţiilor impuse de IFRS la data la care entitatea aplică IFRS pentru prima 
dată . 
 
IG31 Paragraful 24 al IFRS se aplică în cazul în care o filială aplică IFRS pentru prima dată ulterior 
societăţii mamă, de ex. dacă filiala a întocmit anterior un pachet de raportare conform IFRS în scopul 
consolidării dar nu a prezentat un set complet de situaţii financiare IFRS.  Acest lucru poate fi relevant nu 
numai în cazul în care pachetul de raportare al filialei se conformează integral cerinţelor de recunoaştere şi 
evaluare IFRS, dar şi în cazul în care acesta este ajustat la nivel central în vederea analizării evenimentelor 
ulterioare datei Bilanţului sau a alocării la nivel central a costurilor aferente pensiilor.  Din perspectiva 
prezentării impuse de paragraful 41 al IFRS, ajustările efectuate la nivel central pachetului de raportare 
nepublicat nu reprezintă corecţii ale erorilor.  Paragraful 24 nu permite filialei să ignore prezentări eronate 
care sunt nesemnificative din perspectiva situaţiilor financiare consolidate ale societăţii mamă, dar care sunt 
semnificative în propriile situaţii financiare. 
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IAS 29 Raportarea financiară  în economiile hiperinflaţioniste 
 
IG32 O entitate aplică IAS 21 Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar la determinarea monedei de 
referinţă şi a monedei de prezentare (a se vedea SIC-19 Moneda de raportare –Evaluarea şi prezentarea 
situaţiilor financiare conform IAS 21 şi IAS 29).  În cazul în care entitatea întocmeşte Bilanţul de deschidere 
IFRS, aplică IAS 29 oricărei perioade în care economia monedei de referinţă sau a monedei de raportare a 
fost hiperinflaţionistă. 
 
IG33 Entitatea poate alege să utilizeze valoarea justă a unui element de imobilizări corporale la data de 
trecere la IFRS pentru costul estimat la acea dată (paragraful 16 al IFRS), caz în care se conformează la 
cerinţele de prezentare impuse de paragraful 44 al IFRS. 
 
IG34 Dacă entitatea alege să utilizeze dreptul la excepţiile menţionate în paragrafele 16-19 ale IFRS, va 
aplica IAS 29 perioadelor ulterioare datei la care a fost determinată valoarea reevaluată sau valoarea justă .   
 
IAS 32 Instrumente financiare: prezentare şi descriere 
 
IG35 În Bilanţul de deschidere IFRS, o entitate aplică criteriile IAS 32 pentru a clasifica instrumentele 
financiare emise (sau componentele instrumentelor complexe emise) fie ca datorii financiare sau ca 
instrumente de capital propriu în conformitate cu termenii economici ai contractului, la data la care 
instrumentul a întrunit pentru prima oară condiţiile de recunoaştere conform IAS 32 (paragrafele 18 şi 26), 
fără a considera evenimentele ulterioare acestei date (cu excepţia modificării termenilor instrumentului). 
 
IG36 Pentru instrumentele compuse aflate în circulaţie la data de trecere la IFRS, entitatea va determina 
valorile contabile iniţiale ale componentelor pe baza condiţiilor existente la data emiterii instrumentului (IAS 
32, paragraful 26).  Entitatea va determina acele valori contabile utilizând versiunea IAS 32 efectivă la data 
raportării primelor situaţii financiare IFRS.  Dacă elementul de datorie este decontat la data de trecere la 
IFRS, entitatea care aplică pentru prima dată IFRS nu trebuie să separe componenta iniţialăde capital a 
instrumentului de dobânda acumulată aferentă (paragraful 23 al IFRS). 
 
IAS 34 Raportarea financiară interimară 
 
IG37 IAS 34 se aplică dacă entităţii i se impune sau alege să prezinte rapoarte financiare interimare IFRS.  
Nici IAS 34 şi nici IFRS nu impun entităţiii:  
(a) prezentarea unor situaţii financiare în conformitate cu IAS 34; sau 
(b) întocmirea unor noi variante a rapoartelor interimare anterioare conform GAAP.  Dacă entitatea 
întocmeşte rapoarte interimare conform IAS 34 pentru o parte din perioada acoperită de primele situaţii 
financiare IFRS, entitatea retratează informaţiile comparative prezentate în acel raport astfel încât să se 
conformeze IFRS. 
 
IG38 Entitatea aplică IFRS la fiecare raport interimar pe care îl prezintă conform IAS 34 pentru o parte din 
perioada acoperită de primele situaţii financiare IFRS.  În particular, paragraful 45 al IFRS impune ca 
entitatea să prezinte diverse reconcilieri (a se vedea IG Exemplul 10). 
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IG Exemplul 10: Raportarea financiară interimară 
 
PREMISE 
 
Primele situaţii financiare IFRS ale entităţii R au ca dată de raportare 31 decembrie 2005 şi primele rapoarte 
financiare interimare conform IAS 34 sunt aferente trimestrului încheiat la 31 martie 2005.  Entitatea R a
întocmit situaţii financiare conform GAAP anterioare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2004, şi a întocmit
rapoarte trimestriale pentru întreg anul 2004. 
 
APLICAREA PREVEDERILOR 
 
În fiecare raport interimar trimestrial din 2005, entitatea R include următoarele reconcilieri: 
(a) capitalurile proprii conform GAAP anterioare la sfârşitul trimestrului comparabil din 2004 cu
capitalurile proprii IFRS la acea dată; şi 
(b) profitul sau pierderea conform GAAP anterioare pentru trimestrul comparabil din 2004 (curent şi
pentru anul încheiat la acea dată ) cu profitul sau pierderea conform IFRS. 
În plus faţă de reconcilierile menţionate la (a) şi (b) şi a cerinţelor de prezentare IAS 34, raportul intermediar 
al entităţii R pentru primul trimestru al anului 2005 include şi reconcilieri ale următoarelor (sau referinţe la un
alt document publicat care include aceste reconcilieri): 
(a) capitalurile proprii conform GAAP anterioare la 1 ianuarie 2004 şi 31 decembrie 2004 cu  capitalurile
proprii IFRS la acele date; şi  
(b) profitul sau pierderea pentru 2004 conform GAAP anterioare cu profitul sau pierderea pentru 2004
conform IFRS. 
 
Fiecare dintre reconcilierile de mai sus oferă suficiente detalii pentru a permite utilizatorilor să  înţeleagă
ajustările semnificative la Bilanţul contabil şi la contul de profit şi pierdere.  Entitatea R va oferii informaţii şi
pentru ajustă rile semnificative incluse în situaţia fluxurilor de numerar.   
 
Dacă entitatea R detectează erorile înregistrate în situaţiile financiare conform GAAP anterioare,
reconcilierile vor distinge între corecţiile aferente şi modificarea politicilor anterioare.   
 
Dacă entitatea R, în cele mai recente situaţii financiare anuale conform GAAP anterioare, nu a furnizat
informaţii semnificative din perspectiva înţelegerii perioadei intermediare curente, rapoartele interimare
pentru 2005 vor prezenta acele informaţii sau vor include referinţe la alte documente publicate care le 
cuprind (paragraful 46 al IFRS). 
 
 
 
IAS 36 Deprecierea activelor  şi IAS 37 Provizioane, datorii şi active contingente 
 
IG39 O entitate aplică IAS 36 pentru: 
(a) determinarea existenţei sau non-existenţei pierderilor din depreciere la data de trecere la IFRS; şi 
(b) evaluarea pierderii din depreciere existente la acea dată , şi stornarea oricărei pierderi din 
depreciere care nu mai există la acea dată. Primele situaţii financiare IFRS ale entităţii includ informaţiile pe 
care IAS 36 le-ar fi impus dacă entitatea ar fi recunoscut acele pierderi din depreciere sau stornări în 
perioada începând cu data de trecere la IFRS (paragraful 39(c) al IFRS). 
 
IG40 Estimările utilizate pentru determinarea situaţiei în care entitatea recunoaşte o pierdere din 
depreciere sau un provizion (şi pentru evaluarea pierderii sau provizionului) la data de trecere la IFRS sunt 
similare estimărilor pentru aceeaşi dată conform GAAP anterioare (ulterior ajustării în vederea reflectării 
modificării politicilor contabile), cu excepţia situaţiei în care există evidenţe obiective indicând faptul că acele 
estimări sunt eronate (paragrafele 31 şi 32 ale IFRS).  Entitatea raportează  efectul oricărei revizuiri 
ulterioare a acelor estimări ca eveniment al perioadei în care sunt efectuate revizuirile. 
 
IG41 Pentru a evalua dacă este necesar să recunoască o pierdere din depreciere sau un provizion (şi 
pentru evaluarea pierderii sau provizionului) la data de trecere la IFRS, entitatea trebuie să facă estimări 
pentru acea dată care să nu fie neapărat în conformitate cu GAAP anterioare.  Astfel de estimări şi ipoteze 
nu vor reflecta condiţiile apărute după data de trecere la IFRS (paragraful 33 al IFRS). 
 
IG42 Prevederile tranzitorii cuprinse în IAS 36 şi IAS 37 nu se aplică în cazul Bilanţului de deschidere 
IFRS al entităţiii (paragraful 9 al IFRS). 
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IG43 IAS 36 impune stornarea unor pierderi din depreciere în anumite cazuri.  Dacă Bilanţul de 
deschidere IFRS al entităţiii reflectă pierderi din depreciere, entitatea va recunoaşte toate stornările 
ulterioare ale acelor pierderi în contul de profit şi pierdere (cu excepţia situaţiei în care IAS 36 impune 
tratarea stornării ca reevaluare).  Acest lucru se aplică atât pierderilor din depreciere recunoscute conform 
GAAP anterioare cât şi pierderilor suplimentare din depreciere recunoscute la trecerea la IFRS. 
 
IAS 38 Active necorporale 
 
IG44  Bilanţul de deschidere IFRS al unei entităţi: 
(a) exclude toate imobilizările necorporale şi ale elemente similare care nu întrunesc criteriile de 
recunoaştere conform IAS 38 la data de trecere la IFRS; şi 
(b) include toate imobilizările necorporale care întrunesc criteriile de recunoaştere conform IAS 38 la 
acea dată, cu excepţia imobilizărilor necorporale achiziţionate în cadrul unei combinări de întreprinderi şi 
care nu au fost recunoscute în Bilanţul consolidat al achizitorului conform GAAP anterioare şi care nu sunt 
recunoscute conform IAS 38 în Bilanţul contabil separat al entităţii achiziţionate (a se vedea paragraful B2(f) 
al Anexei B la IFRS). 
 
IG45 Criteriile IAS 38 impun ca entitatea să recunoască un element de imobilizări necorporale dacă şi 
numai dacă: 
(a) este probabil ca entitatea să obţină beneficii economice viitoare atribuibile acelui activ; şi 
(b) costul activului poate fi evaluat cu certitudine.  
 
IAS 38 conţine în afară  de aceste două criterii şi altele mai specifice referitoare la imobilizările necorporale 
generate din resurse proprii. 
 
IG46 În conformitate cu paragrafele 53 şi 59 ale IAS 38, o entitate capitalizează costurile aferente cre˙rii 
unui element de imobilizări necorporale din resurse proprii începând cu data la care criteriile de 
recunoaştere sunt îndeplinite.  IAS 38 nu permite ca entitatea să evalueze retroactiv faptul că aceste criterii 
sunt îndeplinite.  Prin urmare chiar dacă entitatea ajunge la concluzia că sunt probabile beneficii economice 
viitoare generate de un element de imobilizări necorporale creat din resurse interne şi chiar dacă entitatea 
este în măsură să evalueze costurile respective în mod cert, IAS 38 interzice capitalizarea costurilor 
înregistrate înainte de data la care: 
(a) entitatea, pe baza evaluării şi a documentării, ajunge la concluzia că este probabil să obţinăbeneficii 
economice viitoare generale de activ; şi 
(b) entitatea dispune de un sistem fiabil pentru acumularea costurilor asociate imobilizările necorporale 
generate din resurse proprii la data la care apar sau imediat după aceea. 
 
IG47 Dacă imobilizările necorporale generate din resurse proprii întrunesc criteriile de recunoaştere la 
data de trecere la IFRS, entitatea recunoaşte activul în Bilanţul de deschidere IFRS chiar dacă a recunoscut 
cheltuielile aferente ca fiind cheltuieli conform GAAP anterioare.  Dacă activul nu poate fi recunoscut 
conform IAS 38 decât la o dată ulterioară, costul reprezintă suma de cheltuieli înregistrate începând cu acea 
dată ulterioară. 
 
IG48 Criteriile discutate în paragraful IG45 sunt aplicabile şi imobilizărilor necorporale achiziţionate 
separat.  În multe cazuri, documentaţia întocmită pentru a justifica decizia de achiziţionare a activelor 
conţine o evaluarea a viitoarelor beneficii economice.  În plus, conform celor explicate în paragraful 23 al IAS 
38, costurile unui element de imobilizări corporale achiziţionat separat nu pot fi estimate cu certitudine. 
 
IG49 În cazul imobilizărilor necorporale achiziţionate în cadrul unei combinări de întreprinderi înainte de 
data de trecere la IFRS, valoarea lor contabilă conform GAAP anterioare imediat după combinarea de 
întreprinderi reprezintă costul estimat conform IFRS la acea dată (paragraful B2(e) al IFRS).  Dacă acea 
valoare contabilă a fost zero, achizitorul nu recunoaşte activele necorporale în Bilanţul de deschidere IFRS 
consolidat, cu excepţia situaţiei în care sunt recunoscute conform IAS 38, prin aplicarea criteriilor discutate 
în paragrafele IG45-IG48, la data de trecere la IFRS în Bilanţul separat al entităţiii achiziţionate (paragraful 
B2(f) al IFRS).  Dacă acele criterii de recunoaştere sunt întrunite, achizitorul evaluează activul pe baza 
impusă de IAS 38 în cazul Bilanţului separat al entităţiii achiziţionate.  Ajustările rezultate afectează fondul 
comercial (paragraful B2(g)(i) ale IFRS). 
 
IG50 O entitate care aplică IFRS pentru prima dată poate alege să utilizeze valoarea justă a imobilizărilor 
necorporale, la data unui eveniment cum ar fi privatizarea sau oferta publică iniţială, ca fiind costul estimat la 
data evenimentului (paragraful 19 al IFRS), cu condiţia ca imobilizările corporale să poată fi recunoscute 
conform IAS 38 (paragraful 10 al IFRS).  În plus, dacă şi numai dacă un element de imobilizări corporale 
întruneşte ambele criterii de recunoaştere din IAS 38 (inclusiv o evaluare fiabilă a costului original) şi 
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criteriile IAS 38 referitoare la reevaluare (inclusiv existenţa unei pieţe active), entitatea care aplică pentru 
prima dată IFRS poate alege să utilizeze una dintre următoarele valori pentru costul estimat (paragraful 18 al 
IFRS): 
(a) valoarea justă la data de trecere la IFRS (paragraful 16 al IFRS), caz în care entitatea se 
conformează cerinţelor de prezentare din paragraful 44 al IFRS; sau 
(b) o reevaluare conform GAAP anterioare care întruneşte criteriile menţionate în paragraful 17 al IFRS. 
 
IG51 Dacă metodele şi ratele de amortizare ale entităţiii conform GAAP anterioare sunt acceptabile 
conform IFRS, entitatea nu retratează  amortizarea acumulată în Bilanţul de deschidere IFRS.  Dar entitatea 
va înregistra orice modificare a duratei de viaţă estimate sau a metodei de amortizare începând cu perioada 
în care va modifica estimările (paragraful 31 al IFRS şi paragraful 94 al IAS 38).  În unele cazuri metodele şi 
ratele amortizării conform GAAP anterioare pot fi diferite de cele acceptabile conform IFRS (de ex., cele 
aplicate exclusiv în scop fiscal şi care nu reflectă o estimare rezonabilă a duratei de viaţă utilă).  Dacă 
diferenţele au efect semnificativ asupra situaţiilor financiare, entitatea ajustează amortizarea acumulată în 
Bilanţul de deschidere IFRS retroactiv pentru a se conforma la IFRS (paragraful 31 al IFRS). 
 
IAS 39 Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare 
 
IG52 O entitate recunoaşte şi evaluează activele şi pasivele financiare din Bilanţul de deschidere IFRS în 
conformitate cu IAS 39, cu excepţia celor specificate în paragrafele 27-30 din IFRS, care se referă la 
derecunoaştere şi la activitatea de acoperire a riscurilor . 
 
Recunoaşterea 
 
IG53 O entitate recunoaşte toate activele şi pasivele financiare (inclusiv instrumentele derivate) care 
întrunesc criteriile de recunoaştere conform IAS 39 şi nu au întrunit încă criteriile pentru derecunoaştere 
conform IAS 39, cu excepţia activelor şi pasivelor financiare derecunoscute conform GAAP anterioare 
aferent unui an financiar început înainte de 1 ianuarie 2001 (a se vedea paragraful 27 al IFRS).  
 
IG54 O entitate nu recunoaşte activele şi pasivele financiare care nu întrunesc criteriile de recunoaştere 
conform IAS 39, sau care pot fi derecunoscute conform IAS 39. 
 
Instrumente derivate încorporate 
 
IG55 Dacă IAS 39 impune entităţiii să separe instrumentul derivat separat de contractul de bază, valoarea 
lor contabilă iniţialăla data la care instrumentul întruneşte criteriile de recunoaştere conform IAS 39 reflectă 
condiţiile existente la acea dată (IAS 39, paragraful 23).  Dacă entitatea nu poate determina valorile 
contabile iniţiale ale instrumentului derivat şi contractului de bază, tratează contractul în întregime ca un 
instrument deţinut pentru tranzacţionare (IAS 39, paragraful 26).  Acest lucru are ca rezultat evaluarea valorii 
juste (cu excepţia situaţiei în care entitate nu poate determina cu certitudine valoarea justă, a se vedea IAS 
39, paragraful 70), şi modificarea valorii juste recunoscute în contul de profit şi pierdere. 
 
Evaluare 
 
IG56 La întocmirea Bilanţului de deschidere IFRS, o entitate aplică criteriile IAS 39 pentru identificarea 
acelor active şi pasive financiare evaluate la valoarea justă şi a celor evaluate la costul amortizat.  În 
particular: 
 
 (a) pentru a se conforma la IAS 39, paragraful 90, clasificarea activelor financiare ca participaţii păstrate 
până la scadenţăse bazează pe scopul pe care i-l conferă entitatea în aplicarea IAS 39 pentru a reflecta 
intenţia şi capacitatea entităţii la data de trecere la IFRS.  Acest lucru are ca rezultat faptul că vânzării sau 
transferului participaţiilor păstrate până la scadenţă înainte de data de trecere la IFRS nu li se aplică 
interdicţiile din IAS 39, paragraful 83. 
(b) pentru a se conforma la IAS 39, paragraful 10, categoriei de „credite şi creanţe generate de entitate” 
se aplică criterii de clasificare referitoare la condiţiile generării. 
(c) pentru a se conforma la IAS 39, paragraful 10, activele şi pasivele aferente instrumentelor financiare 
derivate sunt considerate totdeauna ca fiind deţinute în scopul tranzacţionării.  Rezultatul const˙în faptul că 
entitatea evaluează  toate activele şi pasivele aferente instrumentelor financiare derivate la valoarea justă . 
(d) pentru a se conforma la IAS 39, paragraful 107, entitatea clasifică activele şi pasivele aferente unor 
instrumente financiare nederivate în Bilanţul de deschidere IFRS ca fiind deţinute în scopul tranzacţionării 
dacă şi numai dacă activele sau pasivele:  
(i) au fost achiziţionate sau înregistrate în principal în scopul vânzării sau recumpărării în viitorul 
apropiat; or 
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(ii) la data de trecere la IFRS, au făcut parte din portofoliul instrumentelor financiare identificate care au 
fost tratate împreună şi pentru care există evidenţe referitoare la operaţiuni recente pentru obţinerea de 
profit pe termen scurt. 
(e) pentru a se conforma la IAS 39, paragraful 10, activele financiare disponibile spre vânzare sunt o 
categorie reziduală de active financiare care nu se încadrează în nici una dintre categoriile de mai sus. 
 
IG57 În cazul acelor active şi pasive financiare evaluate la costul amortizat în Bilanţul de deschidere 
IFRS, o entitate va determina costul lor pe baza condiţiilor existente la data la care activele şi pasivele au 
întrunit pentru prima oarăcriteriile de recunoaştere conform IAS 39.  Dacă entitatea a achiziţionat acele 
active şi pasive financiare în cadrul unei combinări de întreprinderi din trecut, valoarea lor contabilă conform 
GAAP anterioare imediat ulterior combinării de întreprinderi reprezintă costul lor estimat conform IFRS la 
acea dată (paragraful B2(e) al IFRS). 
 
IG58 Estimările entităţiii referitoare la deprecierea creditelor la data de trecere la IFRS sunt similare celor 
efectuate la aceeaşi dată conform GAAP anterioare (ulterior ajustărilor efectuate pentru reflectarea 
diferenţelor politicilor contabile), cu excepţia cazului în care există evidenţe concludente care indică faptul că 
aceste estimări sunt eronate (paragraful 31 al IFRS).  Entitatea tratează efectul oricărei revizuiri ulterioare a 
acelor estimări ca pierderi din depreciere (sau, dacă sunt întrunite criteriile IAS 39, ca stornări ale pierderilor 
din depreciere) ale perioadei în care se efectuează revizuirile. 
 
IG59 Dacă entitatea a adoptat politici contabile care îi impun recunoaşterea de câştiguri şi pierderi 
aferente activelor financiare disponibile spre vânzare ca o componentă separată a capitalurilor proprii şi nu 
ca element al contului de profit şi pierdere, va recunoaşte modificările cumulate ale valorii juste la data de 
trecere la IFRS în acea componentă separată a capitalurilor proprii şi nu în rezultatul reportat.  La 
derecunoaşterea ulterioară a deprecierii activului financiar disponibil spre vânzare, entitatea transferă în 
contul de profit şi pierdere câştigul sau pierderea cumulată recunoscută anterior în capitalurile proprii 
(paragraful 103(b) of IAS 39). 
 
Contabilitatea operaţiunilor de acoperire a riscurilor 
 
IG60 Paragrafele 28-30 ale IFRS tratează contabilitatea operaţiunilor de acoperire a riscurilor.  Unele 
dintre instrucţiunile de implementare emise de Comitetul de Implementare IAS 39 se referă la aspectele 
contabilităţii operaţiunilor de acoperire a riscurilor în trecerea la IAS 39. 
 
IAS 40 Investiţii imobiliare 
 
IG61 O entitate care adoptă modelul valorii juste din IAS 40 evaluează investiţiile imobiliare la valoarea 
justă la data de trecere la IFRS.  Cerinţele tranzitorii cuprinse în IAS 40 nu se aplică (paragraful 9 al IFRS).  
 
IG62 O entitate care adoptă modelul costurilor din IAS 40 aplică paragrafele IG7-IG13 în ce priveşte 
imobilizările corporale. 
 
Explicaţii referitoare la trecerea la IFRS 
 
IG63 Paragrafele 39(a) şi (b), 40 şi 41 ale IFRS impun ca entitatea care aplică pentru prima dată IFRS să 
prezinte reconcilieri care să furnizeze utilizatorilor informaţii suficiente pentru ca aceştia să înţeleagă 
ajustările semnificative în Bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi, dacă e cazul, în situaţia fluxurilor de 
numerar.  Paragraful 39(a) şi (b) impune reconcilieri specifice în ce priveşte capitalurile proprii, profitul şi 
pierderea.  IG Exemplul 11 ilustrează o modalitate de conformare la aceste cerinţe.   
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