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Standardul Internaţional de Raportare Financiară 2 
 
Plăţi bazate pe acţiuni 
 
Obiectiv 
 

1. Obiectivul acestui IFRS este de a prezenta raportarea financiară a unei 
entităţi când efectuează o tranzacţie cu plata pe bază de acţiuni. În 
mod special, se solicită unei entităţi să prezinte în contul de profit şi 
pierdere şi în situaţia financiară efectele tranzacţiilor cu plata pe bază 
de acţiuni, inclusiv cheltuielile asociate cu tranzacţiile în care opţiunile 
pe acţiuni sunt acordate angajaţilor. 

 
Aria de aplicabilitate  
 

2. O entitate trebuie să aplice acest IFRS la contabilizarea tranzacţiilor cu 
plata pe bază de acţiuni inclusiv: 

a) Tranzacţii cu plata bazată pe acţiuni decontată prin capitaluri 
proprii, în care entitatea primeşte bunuri sau servicii ca o 
contraprestaţie pentru instrumentele de capital ale entităţii 
(acţiuni sau opţiuni pe acţiuni), 

b) Tranzacţii cu plata bazată pe acţiuni decontată în numerar, în 
care entitatea achiziţionează prin angajarea de datorii fată de 
furnizorul bunurilor sau serviciilor pentru sumele care au la bază 
preţul (sau valoarea) acţiunilor entităţii sau alte instrumente de 
capital ale entităţii, şi 

c) Tranzacţiile în care entitatea primeşte sau achiziţionează bunuri 
sau servicii şi termenii contractului conferă entităţii sau 
furnizorului de bunuri şi servicii posibilitatea de a deconta 
tranzacţia în numerar  (sau alte active) sau prin emisiunea 
instrumentelor de capital,  

Cu excepţiile din paragrafele 5 şi 6. 
3. În scopul acestui IFRS, transferurile de către acţionari a instrumentelor 

de capital propriu ale entităţii către terţe părţi care au furnizat bunuri 
sau servicii entităţii (inclusiv angajaţii) sunt tranzacţii cu plata bazată pe 
acţiuni, doar dacă transferul este realizat în alt scop decât pentru plata 
bunurilor sau serviciilor furnizate entităţii. De asemenea aceasta se 
aplică şi transferurilor instrumentelor de capital propriu ale societăţii 
mamă sau instrumente de capital propriu ale altei entităţi din grup, 
părţilor care au furnizat bunuri sau servicii entităţii. 

4. În scopul acestui IFRS o tranzacţie cu un angajat (sau alt terţ) în 
calitatea sa de deţinător al instrumentelor de capital propriu ale entităţii 
nu este o tranzacţie cu plata bazată pe acţiuni. De exemplu, dacă o 
entitate acordă tuturor deţinătorilor unei anumite clase de instrumente 
de capital propriu dreptul de a achiziţiona suplimentar instrumente de 
capital ale entităţii la un preţ care este mai mic decât valoarea justă a 
instrumentelor, şi un angajat primeşte un astfel de drept pentru că este 
deţinătorul instrumentelor de capital propriu din acea clasă, acordarea 
sau exercitarea celui drept nu face obiectul cerinţelor acestui IFRS. 
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5. Aşa cum am remarcat în paragraful 2, acest IFRS se aplică 
tranzacţiilor cu plata bazată pe acţiuni, în care o entitate achiziţionează 
sau primeşte bunuri sau servicii. Bunurile cuprind: stocuri, materiale 
consumabile, maşini, utilaje, instalaţii, active necorporale şi alte active 
non-financiare. Totuşi, o entitate nu trebuie să aplice acest IFRS 
tranzacţiilor în care entitatea achiziţionează bunuri ca parte a activelor 
nete achiziţionate într-o combinare de întreprinderi căreia i se aplică 
IAS 22. Prin urmare, instrumentele de capital propriu emise într-o 
combinare de întreprinderi în schimb pentru a obţine controlul asupra 
societăţii achiziţionate nu intră în aria de aplicabilitate a acestui IFRS. 
Totuşi, instrumentele de capital propriu acordate angajaţilor societăţii 
achiziţionate în calitatea lor de angajaţi (ex. În schimb pentru 
activitatea îndelungată în serviciu) intră în aria de aplicabilitate a 
acestui IFRS. Similar, anularea, înlocuirea, sau modificarea acordurilor 
cu plata bazată pe acţiuni deoarece o combinare de întreprinderi sau 
altă restructurare de capital trebuie contabilizată în conformitate cu 
acest IFRS. 

6. Acest IFRS nu se aplică tranzacţiilor cu plata pe bază de acţiuni în care 
o entitate primeşte sau achiziţionează bunuri sau servicii în condiţiile 
unui contract conform paragrafelor 8 –10 din IAS 32 “Instrumente 
financiare: prezentare şi descriere” şi paragrafelor 5 – 7 din IAS 39 
“Instrumente financiare : recunoaştere şi evaluare”. 

 
Recunoaştere 
 

7. O entitate va recunoaşte bunurile sau serviciile primite sau 
achiziţionate într-o tranzacţie cu plata pe bază de acţiuni când obţine 
bunurile sau când sunt prestate serviciile. Entitatea trebuie să 
recunoască o creştere corespunzătoare în capitaluri proprii dacă 
bunurile sau serviciile au fost primite în cadrul tranzacţiei cu plata pe 
bază de acţiuni, sau o datorie dacă bunurile sau serviciile au fost 
achiziţionate în cadrul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni 
decontate în numerar. 

8. Dacă bunurile sau serviciile achiziţionate sau primite într-o tranzacţie 
cu plata pe bază de acţiuni nu se califică pentru recunoaşterea ca 
active,  ele vor fi recunoscute ca şi cheltuieli. 

9. O cheltuială apare în momentul consumului bunurilor sau prestării 
serviciilor. De exemplu, serviciile sunt imediat utilizate, caz în acre o 
cheltuială este recunoscută ca o contraprestaţie a serviciilor prestate. 
Bunurile ar putea fi consumate pe o perioadă de timp, sau, în cazul 
stocurilor, vândute la o dată ulterioară, cheltuiala este recunoscută 
când bunurile sunt consumate sau vândute. Totuşi, uneori este 
necesar să recunoaştem o cheltuială înainte ca bunurile să fie 
consumate sau vândute, pentru că ele nu se califică pentru 
recunoaştere ca active. De exemplu, o entitate ar putea achiziţiona 
bunuri ca parte a etapei de cercetare a unui proiect pentru dezvoltarea 
unui nou produs. Deşi aceste bunuri nu au fost consumate, ele nu pot fi 
recunoscute ca active în condiţiile aplicării IFRS. 
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Tranzacţii pe bază de acţiuni decontate prin capitaluri proprii 
 
Prezentare generală 
 

10. Pentru tranzacţiile cu plata pe baza de acţiuni decontate prin capitaluri 
proprii, entitatea trebuie să evalueze bunurile sau serviciile primite, şi 
în mod corespunzător să mărească capitalurile proprii la valoarea justă 
a bunurilor sau serviciilor primite, doar dacă valoarea justă nu poate fi 
determinată credibil. Dacă entitatea nu poate estima în mod credibil 
valoarea justă a bunurilor sau serviciilor primite, entitatea trebuie să 
determine valoarea acestora, şi creşterea corespunzătoare în capitaluri 
proprii, indirect, prin referire la valoarea justă a instrumentelor de 
capital propriu acordate. 

11. Pentru aplicarea cerinţelor paragrafului 10 tranzacţiilor cu angajaţii şi 
terţii care oferă servicii similare*, entitatea trebuie să evalueze valoarea 
justă a serviciilor primite prin referire la valoarea justă a instrumentelor 
de capital propriu acordate, deoarece nu poate fi estimată credibil 
valoarea justă a serviciilor primite, aşa cum este explicat în paragraful 
12. Valoarea justă a acestor instrumente de capital propriu trebuie să 
fie evaluate la data cesiunii. 

12. Acţiunile, opţiunile pe acţiuni sau alte instrumente de capital propriu 
sunt acordate angajaţilor ca remuneraţie, în plus faţă de salariu şi alte 
beneficii ale angajaţilor. De obicei, nu este posibilă evaluarea directă a 
serviciilor primite pentru anumite componente ale remuneraţiei 
salariaţilor. De asemenea, remuneraţia nu poată fi evaluată în mod 
independent la valoarea justă, fără a evalua direct valoarea justă a 
instrumentelor de capital acordate. În plus, acţiunile sau opţiunile pe 
acţiuni sunt mai degrabă acordate ca parte a unui contract de 
premiere, decât ca parte a unei remuneraţii de bază, de exemplu ca un 
stimulent pentru angajaţi de a rămâne în societate sau de a-i premia 
pentru eforturile lor de îmbunătăţire a performanţelor entităţii. Prin 
acordarea de opţiuni sau opţiuni pe acţiuni, suplimentar faţă de alte 
remuneraţii, entitatea plăteşte remuneraţii suplimentare pentru a obţine 
beneficii suplimentare. Estimarea valorii juste a acelor beneficii 
suplimentare este foarte dificilă. Datorită dificultăţii evaluării valorii juste 
a serviciilor primite, entitatea trebuie să evalueze valoarea justă a 
serviciilor angajaţilor primite prin referire la valoarea justă a 
instrumentelor de capital acordate. 

13. Pentru a aplica cerinţele paragrafului 10 în tranzacţiile cu părţile altele 
decât angajaţii, trebuie să existe o prezumţie că valoarea justă a 
bunurilor şi serviciilor primite poate fi estimată credibil. Valoarea justă 
trebuie determinată la data la care entitatea obţine bunurile sau 
cealaltă parte prestează serviciile. În puţine cazuri, dacă entitatea 
respinge prezumţia pentru că nu poate estima în mod credibil valoarea 
justă a bunurilor şi serviciilor primite, entitatea trebuie să evalueze 
bunurile şi serviciile primite şi să crească corespunzător capitalurile 
proprii prin referire la valoarea justă a instrumentelor de capital 

                                                 
* În acest IFRS toate referirile la angajaţi se referă şi la terţi care oferă servicii similare 

 4



acordate, evaluate la data la care entitatea obţine bunurile sau cealaltă 
parte prestează serviciile. 

 
Tranzacţii în care sunt primite serviciile prestate  

14. Dacă instrumentele de capital aduc beneficii imediat, angajatul nu 
trebuie să efectueze o perioadă specifică înainte de a fi îndreptăţit la 
aceste instrumente de capital. În absenţa unei evidenţe contrare, 
entitatea presupune că serviciile prestate de o terţă parte ca o 
consideraţie pentru instrumentele de capital au fost primite. În acest 
caz, la data acordării entitatea recunoaşte serviciile prestate în 
întregime, crescând în mod corespunzător capitalurile proprii. 

15. Dacă instrumentele de capital nu produc beneficii până ce terţa parte 
nu efectuează  o perioadă specifică de serviciu, entitatea presupune că 
serviciile de prestat de terţ vor fi primite, în timpul perioadei de a fi 
îndreptăţit la beneficii (ing period).  

Entitatea contabilizează acele servicii în momentul în care sunt prestate 
de terţ în timpul perioadei de a fi îndreptăţit la beneficii, cu creşterea 
corespunzătoare în capitalurile proprii. De exemplu: 

a) dacă unui angajat i se acordă opţiuni pe acţiuni numai dacă are 
o vechime de trei ani de serviciu, atunci entitatea presupune că 
serviciile de prestat de angajat ca şi consideraţie pentru 
opţiunile pe acţiuni vor fi primite, de-a lungul celor trei ani în 
cadrul perioadei de a fi îndreptăţit la beneficii. 

b) dacă un angajat primeşte opţiuni pe acţiuni condiţionate de 
performanţă şi rămâne angajat până la obţinerea performanţei 
respective, iar perioada de obţinere a beneficiilor depinde de 
realizarea condiţiei, entitatea presupune că serviciile de prestat 
de angajat ca şi consideraţie pentru opţiunile pe acţiuni vor fi 
primite, de-a lungul perioadei de a fi îndreptăţit la beneficii. 
Entitatea estimează durata de acordare a beneficiilor la data 
acordării acestora, având la bază probabilitatea realizării 
condiţiei de performanţă. Dacă condiţia de performanţă este una 
determinată de piaţă, estimarea lungimii perioadei de a fi 
îndreptăţit la beneficii este consecventă cu presupunerile 
folosite la estimarea valorii juste a opţiunilor acordate, şi nu vor 
fi revizuite ulterior. Dacă condiţia de performanţă nu este una 
determinată de piaţă, entitatea trebuie să revizuiască estimarea 
făcută  referitoare la lungimea perioadei de acordare a 
beneficiilor, dacă informaţiile ulterioare indică că durata diferă 
de cea estimată anterior. 

 
Tranzacţii evaluate prin referire la valoarea justă a instrumentelor 
de capital acordate 
Determinarea valorii justă a instrumentelor de capital acordate 

 
16. Pentru tranzacţiile evaluate prin referire la valoarea justă a 

instrumentelor de capital acordate, o entitate trebuie să evalueze 
valoarea justă a instrumentelor de capital acordate la data evaluării, 
având la bază preţurile pieţei dacă sunt disponibile, având în vedere 
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termenii şi condiţiile până când acele instrumente de capital au fost 
acordate (obiect al paragrafelor 19-22). 

17. Dacă preţurile pieţei nu sunt disponibile, entitatea trebuie să estimeze 
valoarea justă a instrumentelor de capital acordate folosind o tehnică 
de evaluare pentru a estima care ar fi fost preţul instrumentelor de 
capital la data evaluării în cadrul unei tranzacţii în care preţul este 
determinat obiectiv. Tehnica de evaluare trebuie să fie consecventă cu 
metodologia de evaluare general acceptată pentru evaluarea 
instrumentelor financiare, şi trebuie să încorporeze toţi factorii şi toate 
prezumţiile pe care participanţii la piaţă le au în vedere la stabilirea 
preţului (obiect al paragrafelor 19-22). 

18. Anexa B conţine recomandări suplimentare privind evaluarea la 
valoarea justă a acţiunilor, opţiunilor pe acţiuni, concentrându-şi atenţia 
pe termeni şi condiţii specifice acordării angajaţilor acţiuni sau opţiuni 
pe acţiuni.  
 
Tratamentul condiţiilor pentru a fi îndreptăţit la beneficii 

19. Acordarea instrumentelor de capital ar putea fi condiţionată de 
satisfacerea condiţiilor pentru a fi îndreptăţit la beneficii. De 
exemplu, acordarea de acţiuni sau opţiuni pe acţiuni unui angajat este 
condiţionată de rămânerea în societate o anumită perioadă de timp. Ar 
putea exista criterii de performanţă care trebuie îndeplinite, cum ar fi 
obţinerea unei creşteri a profitului de către entitate sau a preţului 
acţiunii entităţii. Condiţiile pentru a fi îndreptăţit la beneficii, altele 
decât cele de piaţă, nu trebuie luate în considerare la estimarea valorii 
juste a acţiunilor sau opţiunilor la data evaluării. Dar, condiţiile 
legitime trebuie avute în vedere prin ajustarea numărului 
instrumentelor de capital incluse în evaluarea tranzacţiei astfel încât, 
sumă recunoscută pentru bunurile şi serviciile primite ca şi consideraţie 
pentru instrumentele de capital acordate au la bază numărul 
instrumentelor de capital care aduc beneficii. Astfel, nici o sumă nu va 
fi recunoscută pentru bunurile şi serviciile primite dacă instrumentele 
de capital acordate nu aduc beneficii datorită nesatisfacerii condiţiilor, 
de exemplu partea terţă nu îndeplineşte condiţia privind perioada de 
serviciu, sau condiţia de performanţă nu este satisfăcută, obiect al 
cerinţelor paragrafului 21. 

20. Pentru a aplica cerinţele paragrafului 19, entitatea trebuie să 
recunoască o sumă pentru bunurile şi serviciile primite în timpul 
perioadei pentru a fi îndreptăţit la beneficii având la bază cea mai 
bună estimare a numărului instrumentelor de capital aşteptate să 
aducă beneficii şi va revizui estimarea dacă informaţiile ulterioare 
indică numărul instrumentelor de capital care se aşteaptă să aducă 
beneficii diferă de estimările anterioare. La data beneficiilor legitime, 
entitatea trebuie să revizuiască estimarea pentru a egala numărul 
instrumentelor de capital care în cele din urmă aduc beneficii, obiect al 
cerinţelor paragrafului 21. 

21. Condiţiile de piaţă, cum ar fi un preţ de piaţă ţintă de care este 
condiţionată exercitarea, trebuie avut în vedere când se estimează 
valoarea justă a instrumentelor financiare acordate. De aceea, pentru 
acordarea instrumentelor de capital în condiţiile pieţei, entitatea trebuie 
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să recunoască bunurile şi serviciile primite de la  o terţă parte care 
satisface toate celelalte condiţii de exercitare (de exemplu, servicii 
primite de la un angajat care rămâne în serviciu pentru  o anumită 
perioadă de timp), indiferent dacă sunt satisfăcute condiţiile de piaţă. 

 
Tratamentul elementelor de reîncărcare 
 

22. Pentru opţiunile cu elemente de reload, elementul de reload nu va fi 
avut în vedere la estimarea valorii juste a opţiunilor acordate la data 
evaluării. Dar, opţiunea reload va fi contabilizată ca o nouă opţiune 
acordată, dacă şi când opţiunea reload este ulterior acordată. 

 
Ulterior datei de a deveni îndreptăţit la beneficii 

23. Bunurile şi serviciile primite fiind recunoscute în conformitate cu 
paragrafele 10-22, şi o creştere corespunzătoare în capitalurile proprii, 
entitatea nu va face nici o ajustare ulterioară capitalului propriu total 
după data beneficiilor legitime. De exemplu, entitatea nu va relua 
ulterior sumele recunoscute pentru serviciile primite de la un angajat 
dacă instrumentele de capital sunt ulterior pierdute sau, în cazul 
opţiunilor pe acţiuni, opţiunile nu sunt exercitate. Totuşi, aceasta nu 
împiedică entitatea de a recunoaşte transferul în cadrul entităţii, adică 
transferul de la o componentă de capital propriu la alta componentă. 

 
Dacă valoarea justă a instrumentelor de capital nu poate fi 
evaluată credibil 
 

24. Cerinţele paragrafelor 16-23 se aplică când entităţii i se solicită să 
evalueze o tranzacţie cu plata pe bază de acţiuni făcând referire la 
valoarea justă a instrumentelor de capital acordate. În puţine cazuri, 
entitatea entitatea nu poate estima credibil valoarea justă a 
instrumentelor de capital acordate la data evaluării, în conformitate cu 
cerinţele paragrafelor 16-22. Numai în anumite cazuri entitatea va: 

a) evalua instrumentele de capital propriu la valoarea intrinsecă, 
iniţial la data la care entitatea obţine bunurile sau terţa parte 
prestează serviciul şi ulterior la fiecare dată de raportare şi la 
data decontării finale, cu orice modificare în valoarea intrinsecă 
recunoscută în contul de profit şi pierdere. În cazul acordării 
opţiunilor pe acţiuni, acordul de plată pe bază de acţiuni este în 
cele din urmă decontat când opţiunile sunt exercitate, este 
pierdut dreptul sau perioada exercitării a expirat (exemplu la 
finalul duratei de viaţă a opţiunii). 

b) recunoaşterea bunurilor sau serviciilor primite având la bază 
numărul instrumentelor de capital propriu care în cele din urmă 
aduc beneficii sau (când este cazul) sunt exercitate. Pentru a 
aplica această cerinţă opţiunilor pe acţiuni, de exemplu, 
entitatea trebuie să recunoască bunurile sau serviciile primite in 
timpul perioade îndreptăţite a primi beneficii, dacă în 
conformitate cu paragrafele 14 şi 15, cu excepţia faptului că 
cerinţele paragrafului 15 (b) referitoare la condiţiile pieţei nu se 
aplică. Suma recunoscută pentru bunurile sau serviciile primite 
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în timpul perioadei îndreptăţite a primi beneficii trebuie bazată 
pe numărul de opţiuni pe acţiuni care se aşteaptă să fie 
aducătoare de beneficii. Entitatea trebuie să revizuiască 
estimarea făcută, dacă informaţiile ulterioare indică că numărul 
de opţiuni pe acţiuni aşteptate să aducă beneficii diferă de 
estimările anterioare. La data îndreptăţită a primi beneficii, 
entitatea trebuie să reia sumele recunoscute pentru bunurile sau 
serviciile primite dacă opţiunile pe acţiuni nu mai sunt exercitate 
sau expiră la sfârşitul duratei de viaţă a acţiunilor.  

25. Dacă o entitate aplică paragraful 24, nu este necesar să aplice 
paragrafele 26-29, pentru că orice modificări ale termenelor şi 
condiţiilor pentru care au fost acordate instrumentele de capital propriu 
vor fi avute în vedere când se aplică metoda valorii intrinseci stabilită la 
paragraful 24. totuşi, dacă o entitate decontează cu instrumente de 
capital pentru care se aplică paragraful 24: 

a) dacă decontarea are loc în timpul perioadei îndreptăţite a primi 
beneficii, entitatea trebuie să recunoască imediat suma care 
altfel ar fi fost recunoscută pentru serviciile primite de-a lungul 
perioadei rămase de a primi beneficii. 

b) Orice plată făcută la decontare trebuie contabilizată ca o 
reachiziţie a instrumentelor de capital, adică ca o deducere din 
capitalul propriu, exceptând situaţia în care plata depăşeşte 
valoarea intrinsecă a instrumentelor de capital propriu, evaluată 
la data reachiziţiei. Orice exces va fi recunoscut ca o cheltuială. 

 
 
Modificări ale termenilor şi condiţiilor pentru care au fost 
acordate instrumente de capital propriu, inclusiv anulări şi 
decontări 
 

26. O entitate ar putea modifica termenii şi condiţiile pentru care au fost 
acordate instrumentele de capital. De exemplu, ar putea reduce preţul 
de exercitare al opţiunilor acordate angajaţilor (reevaluarea opţiunilor), 
care măreşte valoarea justă a acestor opţiuni. Cerinţele paragrafelor 
27-29 pentru contabilizarea efectelor schimbărilor sunt exprimate în 
contextul tranzacţiilor cu angajaţii cu plata pe bază de acţiuni. Totuşi, 
cerinţele trebuie de asemenea aplicate tranzacţiilor cu alte părţi altele 
decât angajaţii  cu plata pe bază de acţiuni care sunt evaluate prin 
referire la valoarea justă a instrumentelor de capital acordate. În ultimul 
caz, orice referire la paragrafele 27-29 cu privire la data acordării 
trebuie să se refere în schimb la data obţinerii bunurilor sau la data la 
cere serviciul este prestat de terţa parte. 

27. Entitatea trebuie să recunoască, ca minim, serviciile primite evaluate, 
la data acordării, valoarea justă a instrumentelor de capital acordate, 
doar dacă acele instrumente de capital nu sunt îndreptăţite la 
beneficii datorită neîndeplinirii condiţiei de beneficii legitime (alta decât 
o condiţie de piaţă) care a fost specificată la data acordării. Aceasta se 
aplică indiferent de modificările termenilor şi condiţiilor pentru care au 
fost acordate instrumentele de capital propriu. În plus, entitatea trebuie 
să recunoască efectele modificărilor care măresc valoarea justă totală 
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a acordurilor de plată având la bază acţiuni sau alte beneficii ale 
angajaţilor. Recomandări cu privire la aplicarea acestei cerinţe este 
prezentată în anexa b. 

28. Dacă entitatea anulează sau decontează instrumentele de capital în 
timpul perioadei îndreptăţite a primi beneficii (perioada în care 
angajaţii primesc beneficii) (alta decât o anulare când condiţiile de 
beneficii legitime nu sunt satisfăcute): 

a) entitatea trebuie să contabilizeze anularea sau  decontarea şi 
trebuie să recunoască imediat suma care altfel ar fi fost 
recunoscută pentru serviciile primite de-a lungul perioadei 
rămase îndreptăţite a primi beneficii. 

b) Orice plată făcută angajaţilor referitoare la anulare sau  
decontare trebuie contabilizată ca o reachiziţie a instrumentelor 
de capital, adică ca o deducere din capitalul propriu, exceptând 
situaţia în care plata depăşeşte valoarea intrinsecă a 
instrumentelor de capital propriu, evaluată la data reachiziţiei. 
Orice exces va fi recunoscut ca o cheltuială. 

c) Dacă noile instrumente de capital sunt acordate angajaţilor şi la 
data când sunt acordate aceste instrumente de capital, entitatea 
identifică aceste instrumente ca instrumente de înlocuire pentru 
instrumentele de capital propriu anulate, entitatea trebuie să 
contabilizeze acordarea sau înlocuirea instrumentelor de capital 
în acelaşi mod ca o modificare a acordării iniţiale a 
instrumentelor de capital, în conformitate cu paragraful 27 şi 
recomandările din anexa b. Valoarea justă acordată este 
diferenţa dintre valoarea justă a instrumentelor de capital 
inlocuite şi valoarea justă netă a instrumentelor de capital 
anulate, la data la care instrumentele de capital sunt acordate. 
Valoarea justă netă a instrumentelor de capital anulate este 
valoarea justă, imediat înainte de anulare, mai puţin suma 
oricărei plăţi făcută către angajaţi la anularea instrumentelor de 
capital care este contabilizată ca o deducere din capitalul 
propriu în conformitate cu punctul b) de mai sus. Dacă entitatea 
nu identifică noi instrumente de capital acordate ca instrumente 
de capital de înlocuire pentru instrumentele anulate, entitatea 
trebuie să contabilizeze aceste noi instrumente de capital ca o 
nouă acordare  de instrumente. 

 
 
29. Dacă entitatea reachiziţioneaza instrumente de capital aducătoare de 

beneficii, plata făcută către angajaţi trebuie contabilizată ca o deducere 
din capital, cu excepţia cazului în care plata depăşeşte valoarea justă a 
instrumentelor de capital achiziţionate, evaluate la data achiziţionării. 
Această sumă va fi recunoscută ca o cheltuială. 

 
TRANZACŢIILE CU PLATA BAZATĂ PE ACŢIUNI DECONTATĂ ÎN 
NUMERAR 

 
30. Pentru tranzacţiile cu plata bazată pe acţiuni decontată în 

numerar, entitatea trebuie să evalueze bunurile sau serviciile 
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achiziţionate şi datoria angajată la valoarea justă. Până ce datoria 
este decontată, entitatea trebuie să reevalueze valoarea justă a 
datoriei la fiecare dată de raportare şi la data decontării, cu orice 
modificări în valoarea justă recunoscute în contul de profit şi 
pierdere al perioadei. 

31. De exemplu, o entitate ar putea acorda drepturi de apreciere a 
acţiunilor angajaţilor ca parte a remuneraţiei, prin care aceştia devin 
îndreptăţiţi la plata în numerar (altfel decât un instrumente de capital), 
bazate pe creşterea preţului acţiunii entităţii peste un anumit nivel, de-a 
lungul unei perioade de timp. Sau o entitate ar putea acorda angajaţilor 
dreptul de a primi  numerar prin acordarea acestora dreptul de a 
cumpăra acţiuni (inclusiv acţiuni ce vor fi emise până la exercitarea 
opţiunii) care sunt răscumpărabile, în mod obligatoriu sau la opţiunea 
angajatului. 

32. Entitatea trebuie să recunoască serviciile primite şi o datorie cu privire 
la plata acestor servicii, atâta timp cât angajaţii prestează serviciul. De 
exemplu unele drepturi de apreciere a acţiunilor produc beneficii 
imediat, şi angajaţilor nu le este cerut să rămână o anumită perioadă 
de timp în serviciu pentru a deveni îndreptăţiţi la plata în numerar. În 
mod contrar, în absenţa evidenţei, entitatea trebuie să presupună că 
serviciile prestate de angajaţi în schimbul drepturilor de apreciere a 
acţiunilor au fost primite. Astfel, entitatea trebuie să recunoască 
imediat serviciile primite şi o datorie de plată a acestora. Dacă 
drepturile de apreciere a acţiunilor nu aduc beneficii până când 
angajaţii au efectuat o anumită perioadă de serviciu, entitatea trebuie 
să recunoască serviciile primite şi o datorie pentru plata acestora, 
întrucât angajaţii prestează serviciul în timpul acelei perioade. 

33. Datoria va fi evaluată, iniţial şi la fiecare dată de raportare până când 
are loc decontarea, la valoarea justă a drepturilor de apreciere a 
acţiunilor, prin aplicarea unui model de evaluare a opţiunilor, având în 
vedere termenii şi condiţiile în care drepturile de apreciere a acţiunilor 
au fost acordate, şi măsura în care angajaţii au prestat serviciul până la 
acea dată.  

 
TRANZACŢII CU PLATA BAZATĂ PE ACŢIUNI CU ALTERNATIVE ÎN 
NUMERAR 
 

34. Pentru tranzacţiile cu plata bazată pe acţiuni în care termenii 
contractului oferă entităţii sau terţei părţi posibilitatea de a deconta în 
numerar (sau alte active) sau prin emisiunea de instrumente de capital, 
entitatea trebuie să contabilizeze acea tranzacţie, sau componentele 
tranzacţiei, ca o tranzacţie cu plata bazată pe acţiuni decontată în 
numerar dacă, şi în măsura în care, entitatea a angajat o datorie pentru 
a deconta în numerar sau alte active, sau ca o tranzacţie cu plata 
bazată pe acţiuni decontată prin capitalul propriu dacă, şi în măsura în 
care, o astfel de datorie nu a fost angajată. 

 
Tranzacţii cu plata bazată pe acţiuni în condiţiile în care termenii 
contractului oferă terţei părţi posibilitatea de alegere a decontării 
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35. Dacă o entitate a acordat unei terţe părţi dreptul de a alege dacă 
tranzacţia cu plata bazată pe acţiuni este decontată în numerar* sau 
prin emiterea unor instrumente de capital, entitatea a acordat un 
instrument financiar compus, care include o componentă de datorie 
(dreptul terţei părţi de a solicita plata în numerar) şi o componentă de 
capital propriu (dreptul terţei părţi de a solicita decontarea cu 
instrumente de capital propriu, altele decât numerar). Pentru 
tranzacţiile cu terţe părţi altele decât angajaţii, în care valoarea justă a 
bunurilor sau serviciilor primite este evaluată direct, entitatea trebuie să 
evalueze componenta de capital propriu a instrumentului financiar 
compus, ca diferenţă dintre valoarea justă a bunurilor sau serviciilor 
primite şi valoarea justă a componentei de datorie, la data când 
bunurile sau serviciile au fost primite. 

36. Pentru alte tranzacţii, inclusiv tranzacţiile cu angajaţii, entitatea trebuie 
să evalueze valoarea justă a instrumentelor financiare compuse la data 
evaluării, având în vedere termenele şi condiţiile pentru care au fost 
acordate drepturile de a încasa în numerar sau instrumente de capital 
propriu. 

37. Pentru a aplica paragraful 36, entitatea trebuie în primul rând să 
evalueze valoarea justă a componentei de datorie şi apoi să evalueze 
valoarea justă a componentei de capital propriu – având în vedere că 
terţa parte trebuie să renunţe la dreptul de a primi numerar pentru a 
primi instrumente de capital propriu. Valoarea justă a instrumentului 
financiar compus este suma valorilor juste a celor două componente. 
Totuşi, tranzacţiile cu plata bazată pe acţiuni în care terţa parte are 
posibilitatea de decontare sunt adesea structurate astfel încât valoarea 
justă a unei posibilităţi de decontare este la fel ca cealaltă. De 
exemplu, terţa parte va putea alege să primească opţiuni pe acţiuni 
sau drepturi de apreciere a acţiunilor decontate în numerar. În astfel de 
cazuri, valoarea justă a componentei de capital propriu este zero, şi 
astfel valoarea justă a instrumentului financiar compus este identică cu 
valoarea justă a componentei de datorie. Altfel, dacă valorile juste ale 
posibilităţilor de decontare diferă, valoarea justă a componentei de 
capital propriu va fi de obicei mai mare decât zero, caz în care 
valoarea justă a instrumentului financiar compus va fi mai mare decât 
valoarea justă a componentei de datorie.  

38. Entitatea trebuie să contabilizeze separat bunurile sau serviciile primite 
sau achiziţionate referitoare la fiecare componentă a instrumentului 
financiar compus. Pentru componenta de datorie, entitatea trebuie să 
recunoască bunurile sau serviciile achiziţionate, şi o datorie de plătit 
pentru acestea, atât timp cât terţa parte furnizează bunuri sau 
prestează servicii, în conformitate cu cerinţele aplicabile tranzacţiilor cu 
plata bazată pe acţiuni decontate în numerar (paragrafele 30-33). 
Pentru componente de capital propriu, entitatea trebuie să recunoască 
bunurile sau serviciile primite şi o creştere a capitalului propriu, atât 
timp cât terţa parte furnizează bunuri sau prestează servicii, în 
conformitate cu cerinţele aplicabile tranzacţiilor cu plata bazată pe 
acţiuni decontate prin capitalul propriu (paragrafele 10-29). 

                                                 
* În paragrafele 35-43, toate referirile la numerar includ şi alte active ale entităţii 
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39. La data decontării, entitatea trebuie să reevalueze datoria la valoarea 
justă. Dacă entitatea emite instrumente de capital propriu la decontare 
şi nu plata în numerar, datoria trebuie să fie transferată direct la 
capitalul propriu, ca şi consideraţie pentru instrumentele de capital 
emise.  

40. Dacă entitatea plăteşte la decontare în numerar şi nu emite 
instrumente de capital propriu, plata trebuie să deconteze datoria în 
întregime. Orice componentă de capital propriu recunoscută anterior 
trebuie să rămână în cadrul capitalului propriu. Prin alegerea de a primi 
numerar la decontare, terţa parte renunţă la dreptul de a primi 
instrumente de capital propriu. Totuşi, această cerinţă nu scuteşte 
entitatea de a recunoaşte un transfer în cadrul capitalului propriu, adică 
la un transfer de la o componentă de capital propriu la alta.  

 
 

Tranzacţii cu plata bazată pe acţiuni în condiţiile în care termenii 
contractului oferă entităţii posibilitatea de alegere a decontării 
 

41. Pentru o tranzacţie cu plata bazată pe acţiuni în care termenii 
contractului oferă entităţii posibilitatea de a deconta în numerar sau 
prin emiterea de instrumente de capital propriu, entitatea trebuie să 
determine dacă are o obligaţie prezentă de a deconta în numerar şi a 
contabiliza în consecinţă tranzacţia cu plata bazată pe acţiuni. 
Entitatea are o obligaţie actuală de a deconta în numerar dacă 
posibilitatea de decontare cu instrumente de capital propriu nu are 
substanţă economică (exemplu pentru că entităţii îi este interzis să 
emită acţiuni), sau entitatea are o practică anterioară sau o politică 
stabilită de a deconta în numerar, sau în general decontează în 
numerar când terţa parte solicită decontarea în numerar. 

42. Dacă entitatea are o obligaţie actuala de a deconta în numerar, trebuie 
să contabilizeze tranzacţia în conformitate cu cerinţele care se aplică 
tranzacţiilor cu plata bazată pe acţiuni decontate în numerar, în 
paragrafele 30-33. 

43. Dacă nu există o astfel de obligaţie, entitatea trebuie să contabilizeze 
tranzacţia în conformitate cu cerinţele care se aplică tranzacţiilor cu 
plata bazată pe acţiuni decontate cu capital propriu, în paragrafele 10-
29. Până la decontare: 

a) dacă entitatea alege să deconteze în numerar, plata în numerar 
trebuie contabilizată ca reachiziţie a interesului în capitalul 
propriu, adică ca o deducere din capitalul propriu, cu excepţia 
punctului c) de mai jos. 

b) Dacă entitatea alege să deconteze prin emisiunea 
instrumentelor de capital propriu, nu se solicită o contabilizare 
suplimentară (alta decât transferul de la o componentă de 
capital la alta, dacă este necesar), cu excepţia punctului c) de 
mai jos. 

c) Dacă entitatea alege decontarea alternativă cu valoarea justa 
mai mare, la data decontării, entitatea trebuie să recunoască o 
cheltuială suplimentară pentru excesul de valoare, adică 
diferenţa dintre numerarul plătit şi valoarea justă a 
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instrumentelor de capital propriu care ar fi fost emise, sau 
diferenţa dintre valoarea justă a instrumentelor de capital propriu 
emise şi valoarea numerarului care ar fi fost plătit, după caz.  

 
 
Prezentarea informaţiilor 
 

44. O entitate trebuie să prezinte informaţiile care dau posibilitatea 
utilizatorilor situaţiilor financiare să înţeleagă natura contractelor 
cu plata bazată pe acţiuni care a existat în timpul perioadei. 

45. Pentru aplicarea principiului din paragraful 44, entitatea trebuie să 
prezinte cel puţin următoarele: 

a) o descriere a fiecărui tip de contract cu plata bazată pe acţiuni 
care a existat în orice moment în timpul perioadei, inclusiv 
termenii generali şi condiţiile fiecărui contract, cum ar fi cerinţele 
pentru a fi îndreptăţit la beneficii, perioada maximă de acordare 
a opţiunilor, şi metoda de decontare (numerar sau capital 
propriu). O entitate cu tipuri de contracte cu plata bazată pe 
acţiuni similare, poate cumula această informaţie, doar dacă nu 
este necesară prezentarea separată a fiecărui contract pentru a 
satisface cerinţele principiului din paragraful 44. 

b) Numărul şi media ponderată a preţului de exercitare a opţiunilor 
pe acţiuni pentru fiecare din următoarele grupe de opţiuni:  

(i) în circulaţie la începutul perioadei 
(ii) acordate în timpul perioadei 
(iii) anulate în timpul perioadei 
(iv) exercitate în timpul perioadei 
(v) expirate în timpul perioadei 
(vi) în circulaţie la finele perioadei 
(vii) exercitabile la finele perioadei 

c) pentru opţiunile pe acţiuni exercitate în timpul perioadei, media 
ponderată a preţului acţiunilor la data exercitării. Dacă opţiunile 
au fost exercitate pe o bază obişnuită în timpul perioadei, 
entitatea poate să prezinte media ponderată a preţului acţiunilor 
în timpul perioadei. 

d) Pentru opţiunile pe acţiuni în circulaţie la finele perioadei, aria 
preţurilor de exercitare şi media ponderată a duratei de viaţă 
rămase contractuală. Dacă aria preţurilor de exercitare este 
largă, opţiunile neexercitate trebuie divizate pe zone care sunt 
semnificative pentru evaluarea numărului şi perioadei în care 
pot fi emise acţiuni şi numerarul care poate fi primit până la 
exercitarea acestor opţiuni. 

46. O entitate trebuie să prezinte informaţiile care dau posibilitatea 
utilizatorilor situaţiilor financiare să înţeleagă cum valoarea justă 
a bunurilor sau serviciilor primite sau valoarea justă a 
instrumentelor de capital propriu acordate, a fost determinată în 
timpul perioadei. 

47. Dacă entitatea a evaluat valoarea justă a bunurilor sau serviciilor 
primite ca o consideraţie pentru instrumentele de capital ale entităţii, 
prin referire la valoarea justă a instrumentelor de capital acordate, 
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pentru aplicarea principiului din paragraful 46, entitatea trebuie să 
prezinte cel puţin următoarele: 

a) pentru opţiunile pe acţiuni acordate în timpul perioadei, media 
ponderată a valorii juste a acestor opţiuni la data evaluării şi 
informaţii despre modul în care a fost stabilită valoarea justă, 
incluzând: 

(i) modelul de evaluare al opţiunilor folosit şi intrările 
modelului, inclusiv media ponderată a preţului 
acţiunilor, preţului de exercitare, volatilitatea 
aşteptată, durata opţiunii, dividende aşteptate, rata 
dobânzii fără risc şi orice alte intrări în model, 
incluzând metoda folosită şi presupunerile făcute 
pentru incorporarea efectelor exercitării timpurie. 

(ii) Cum a fost determinată volatilitatea aşteptată, 
inclusiv explicarea modului în care volatilitatea a 
avut la bază volatilitatea istorică şi  

(iii) Dacă şi cum orice alte elemente ale opţiunii 
acordate au fost încorporate la stabilirea valorii 
juste, cum ar fi condiţiile de piaţă. 

b) pentru alte instrumente de capital acordate pe parcursul 
perioadei (altele decât opţiunile pe acţiuni), numărul şi media 
ponderată a valorii juste a acelor instrumente de capital la data 
evaluării şi informaţiile despre modul în care a fost stabilită 
valoarea justă, incluzând: 

(i) dacă valoarea justă nu a fost evaluată pe baza 
preţului pieţei, explicarea modului cum a fost 
determinată. 

(ii) Dacă şi cum dividendele aşteptate au fost incluse în 
stabilirea valorii juste. 

(iii) Dacă şi cum orice alte elemente ale instrumentelor 
de capital acordate au fost încorporate în evaluarea  
valorii juste. 

c) în cazul acordurilor cu plata bazată pa acţiuni care au fost 
modificate în timpul perioadei: 

(i) o explicare a acestor modificări. 
(ii) Surplusul valorii juste acordate (ca rezultat al 

acestor modificări) 
(iii) Informaţiile despre modul cum surplusul de valoare 

justă acordată a fost evaluat, conform cerinţelor 
stabilite la aliniatele a) şi b) de mai sus, după caz 

48. Dacă entitatea a evaluat valoarea justă a bunurilor sau serviciilor 
primite în timpul perioadei, entitatea trebuie să prezinte cum a fost 
determinată valoarea justă, de exemplu dacă valoarea justă a fost 
evaluată la preţul pieţei pentru acele bunuri sau servicii. 

49. Dacă entitatea a refuzat prezumţiile din paragraful 13, trebuie să 
prezinte acest lucru, şi să explice de ce prezumţia a fost refuzată. 

50. O entitate trebuie să prezinte informaţiile care dau posibilitatea 
utilizatorilor situaţiilor financiare să înţeleagă efectul tranzacţiilor 
cu plata bazată pe acţiuni în contul de profit şi pierdere al entităţii 
şi în poziţia financiară. 
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51. Pentru aplicarea principiului din paragraful 50, entitatea trebuie să 
prezinte cel puţin următoarele: 

a) cheltuiala totală recunoscută pentru perioada care apare din 
tranzacţia cu plata bazată pe acţiuni în care bunurile sau 
serviciile primite nu se califică pentru recunoaşterea ca active şi 
astfel au fost recunoscute imediat ca o cheltuială, inclusiv 
prezentarea separată a porţiunii cheltuielii totale care apare din 
tranzacţiile contabilizate ca tranzacţii cu plata bazată pe acţiuni 
decontate prin capital propriu. 

b) Pentru datoriile care apar din tranzacţiile bazate cu plata pe 
acţiuni: 

(i) valoarea contabilă totală la finele perioadei. 
(ii) Valoarea contabilă totală intrinsecă la finele 

perioadei a datoriilor pentru care dreptul terţei părţi 
de a incasa numerar sau alte active s-a realizat 
până la finele perioadei (de exemplu dreptul de 
apreciere a acţiunilor care aduc beneficii). 

52. Dacă informaţia solicitată a fi prezentată de acest IFRS nu satisface 
principiile din paragrafele 44,46 şi 50, entitatea trebuie să prezinte 
informaţii suplimentare astfel încât să satisfacă cerinţele. 

 
Dispoziţii tranzitorii 
 

53. Pentru tranzacţiile cu plata bazată pe acţiuni decontate prin capitaluri 
proprii, entitatea trebuie să aplice acest IFRS la acordarea acţiunilor, 
opţiunilor pe acţiuni sau altor instrumente de capital propriu care au 
fost acordate după data de 7 nov. 2002 şi care încă nu au produs 
beneficii la data intrării în vigoare a acestui IFRS. 

54. Entitatea este încurajată să aplice acest IFRS altor instrumente de 
capital propriu dacă entitatea a prezentat public valoarea justă a acelor 
instrumente de capital, determinate la data evaluării. 

55. Pentru toate instrumentele de capital cărora li se aplică acest IFRS, 
entitatea trebuie să retrateze informaţiile comparative şi să ajusteze 
soldul de deschidere al profitului nedistribuit pentru perioadele 
prezentate anterior, după caz. 

56. Pentru toate instrumentele de capital cărora nu li se aplică acest IFRS 
(instrumente de capital acordate la sau până la data de 7 nov. 2002), 
entitatea trebuie să prezinte informaţiile solicitate de paragraful 44 şi 
45. 

57. Dacă, după data intrării în vigoare a acestui IFRS, o entitate modifică 
termenii şi condiţiile acordării instrumentelor de capital pentru care nu 
se aplică acest IFRS, entitatea trebuie să aplice paragrafele 26 – 29 la 
contabilizarea acestor modificări.  

58. Pentru datoriile acre apar din tranzacţiile cu plata bazată pe acţiuni 
existente la data intrării în vigoare a acestui IFRS, entitatea trebuie să 
aplice retrospectiv IFRS-ul. Pentru aceste datorii, entitatea trebuie să 
retrateze informaţiile comparative, inclusiv ajustarea soldului de 
deschidere al profitului nedistribuit din perioadele anterior prezentate 
pentru care informaţiile comparative au fost retratate, cu excepţia 
faptului că entitatea nu trebuie să retrateze informaţiile comparative în 
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măsura în care informaţiile se referă la o perioadă sau dată anterioară 
celei de 7 nov. 2002. 

59. Entitatea este încurajată să aplice retrospectiv IFRS altor datorii care 
apar din tranzacţiile cu plata bazată pe acţiuni, de exemplu datoriilor 
care au fost decontate în timpul unei perioade pentru care sunt 
prezentate informaţii comparative. 

 
Data intrării în vigoare     
 

60. O entitate trebuie să aplice acest IFRS pentru perioadele care încep la 
sau după 1 ianuarie 2005. Este încurajată aplicarea mai devreme. 
Dacă entitatea aplică IFRS înainte de 1 ianuarie 2005 trebuie să 
prezinte acest lucru. 
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Anexa A 
Definiţii 
 
Această anexă este parte integrantă a IFRS. 
 
Tranzacţia cu plata bazată 
pe acţiuni decontată în 
numerar 
  
 
 
 
Angajaţii şi alţii care oferă 
servicii similare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumente de capital 
propriu 
 
 
Instrumente de capital 
acordate 
 
 
 
Tranzacţia cu plata bazată 
pe acţiuni decontată prin 
capital propriu 
 
 
Valoarea justă 
 
 
 
 
Data acordării 
 
 
 
 

O tranzacţia cu plata bazată pe acţiuni în care 
entitatea achiziţionează bunurile sau serviciile prin 
angajarea unei datorii de a transfera numerar sau alte 
active furnizorului bunurilor sau serviciilor pentru sume 
care au la bază preţul (sau valoarea) acţiunilor entităţii 
sau alte instrumente de capital ale entităţii. 
 
Persoanele care prestează servicii pentru entitate şi a) 
persoanele fizice sunt privite ca angajaţi în scopuri 
legale sau fiscale, b) persoanele fizice lucrează pentru 
entitate în acelaşi mod ca şi angajaţii pentru scopuri 
legale sau fiscale, sau c) serviciile prestate sunt 
similare celor prestate de angajaţi. De exemplu, 
definiţia cuprinde personalul de conducere, adică 
acele persoane care au responsabilitatea pentru 
planificare, conducere şi control al activităţilor entităţii, 
inclusiv directorii non-executivi. 
 
Un contract care evidenţiază un interes rezidual în 
activele unei entităţi, după deducerea tuturor 
datoriilor.1
 
Dreptul (condiţional sau necondiţional) al unui 
instrument de capital propriu al entităţii conferit de 
entitate altei părţi, în cadrul unui acord cu plata bazată 
pe acţiuni. 
 
O tranzacţie cu plata bazată pe acţiuni în care 
entitatea primeşte bunurile sau serviciile ca o 
consideraţie pentru instrumentele de capital propriu 
ale entităţii (acţiuni sau opţiuni pe acţiuni). 
 
Suma pentru care ar putea fi schimbat un activ, un 
instrument de capital acordat sau o datorie decontată, 
între părţi aflate în cunoştinţă de cauză în care preţul 
este determinat obiectiv. 
 
Data la care entitatea şi alt terţ (inclusiv un angajat) 
este de acord cu plata bazată pe acţiuni, atunci când 
entitatea şi terţul au o înţelegere comună a termenilor 
şi condiţiilor acordului. La data acordării entitatea 
conferă terţei părţi dreptul de a încasa numerar, alte 

                                                 
1 Cadrul general defineşte o datorie ca o obligaţie prezentă a entităţii care apare din evenimente trecute, 
care prin decontare se aşteaptă să rezulte într-o ieşire de numerar din entitatea care încorporează 
beneficii economice (adică o ieşire de numerar sau alte active ale entităţii). 
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Valoarea intrinsecă 
 
 
 
 
 
 
 
Condiţiile de piaţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data evaluării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Element reload 
 
 
 
 
Opţiunea reload 
 
 
 
Contract cu plata bazată pe 
acţiuni 
 
 
 
 

active, sau instrumente de capital propriu ale entităţii, 
în condiţiile specificate de beneficii. Dacă acordul face 
obiectul procesului de aprobare (de exemplu, de către 
acţionari), data acordării este data obţinerii aprobării. 
 
Diferenţa dintre valoarea justă a acţiunilor pentru care 
terţul are dreptul (condiţional sau necondiţional) de a 
subscrie sau care are dreptul de a primi şi preţul pe 
care terţul trebuie să-l plătească pentru acţiuni. De 
exemplu, o opţiune pe acţiuni cu un preţ de exercitare 
de 15 u.m., asupra unei acţiuni cu o valoare justă de 
20 u.m., are o valoare intrinsecă de 5 u.m. 
 
O condiţie de care depinde preţul de exercitare, 
beneficiul sau exercitabilitatea unui instrument de 
capital propriu care are legătură cu preţul pieţei 
instrumentelor de capital propriu, cum ar fi obţinerea 
unui preţ pe acţiune specific sau o sumă specifică a 
valorii intrinseci a opţiunii pe acţiuni sau obţinerea unei 
ţinte specifice care este bazată pe preţul pieţei al 
instrumentelor de capital propriu ale entităţii care 
depind de un indice al preţurilor instrumentelor de 
capital propriu de  piaţă ale altor entităţi. 
 
Data la care valoarea justă a instrumentelor de capital 
propriu acordate este evaluată este evaluată în 
scopurile acestui IFRS. Pentru tranzacţiile cu angajaţii 
şi terţii care oferă servicii similare, data evaluării este 
data acordării. Pentru tranzacţiile cu terţele părţii alţii 
decât angajaţii (şi aceia care oferă servicii similare), 
data evaluării este data când entitatea obţine bunurile 
sau terţa parte prestează serviciul. 
 
 
 
Un element prin care sunt conferite suplimentar opţiuni 
pe acţiuni când deţinătorul opţiunii exercită opţiunile 
acordate anterior utilizând acţiunile entităţii şi nu 
numerar pentru a achita preţul de exercitare.  
 
O nouă opţiune pe acţiuni acordată când o acţiune 
este utilizată pentru a achita preţul de exercitare al 
opţiunilor pe acţiuni anterioare. 
 
Un contract între o entitate şi alt terţ (inclusiv un 
angajat) de a intra într-o tranzacţie cu plata bazată pe 
acţiuni, care îndreptăţeşte cealaltă parte de a primi 
numerar sau alte active ale entităţii pentru sume care 
au la bază preţul acţiunilor entităţii sau alte 
instrumente de capital ale acesteia, sau de a primi 
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Tranzacţie cu plata bazată 
pe acţiuni 
 
 
 
 
 
 
Opţiune pe acţiuni 
 
 
 
 
Beneficii legitime  
 
 
 
 
 
Condiţii de a deveni 
îndreptăţit la beneficii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perioada de a deveni 
îndreptăţit la beneficii  
 

instrumente de capital dacă sunt îndeplinite condiţiile 
de a fi îndreptăţit la beneficii. 
 
O tranzacţie în care entitatea primeşte bunuri sau 
servicii ca şi consideraţie pentru instrumentele de 
capital propriu ale entităţii (inclusiv acţiuni sau opţiuni 
pe acţiuni), sau achiziţionează bunuri sau servicii prin 
angajarea de datorii faţă de furnizorii bunurilor sau 
serviciilor pentru sume care au la bază preţul acţiunii 
entităţii sau alte instrumente de capital ale acesteia. 
 
Un contract care acordă deţinătorului dreptul, dar nu şi 
obligaţia, de a subscrie pentru acţiunile entităţii la un 
preţ fix sau determinabil pentru o anumită perioadă de 
timp. 
 
 A deveni îndreptăţit la beneficii. În condiţiile unui 
contract cu plata bazată pe acţiuni, dreptul unei părţi 
de a primi numerar, alte active sau instrumente de 
capital ale entităţii devin legitime până la îndeplinirea 
condiţiilor specifice de a deveni îndreptăţit la beneficii. 
 
Condiţiile care trebuie îndeplinite de o terţă parte 
pentru a deveni îndreptăţit de a primi numerar, alte 
active sau instrumente de capital ale entităţii, în 
condiţiile contractului cu plata bazată pe acţiuni. 
Condiţiile de a deveni îndreptăţit la beneficii includ 
condiţii de serviciu, care solicită terţei părţi de a 
efectua o anumită perioadă de serviciu şi condiţii de 
performanţă, care necesită ţinte de performanţă 
specifice a fi îndeplinite (ca de exemple creşterea 
profitului de-a lungul unei perioade de timp). 
 
Perioada în timpul căreia toate condiţiile de a deveni 
îndreptăţit la beneficii ale unui contract cu plata pe 
bază de acţiuni trebuiesc îndeplinite. 
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Anexa B 
Ghid de aplicare 
 
Estimarea valorii juste a instrumentelor de capital acordate 
B1 Paragrafele B2 – B41 ale acestei anexe prezintă evaluarea valorii juste a 
acţiunilor şi opţiunilor pe acţiuni acordate, concentrându-ne pe termenii şi 
condiţiile care conţin elemente comune ale acordării de acţiuni sau opţiuni pe 
acţiuni angajaţilor. De aceea, prezentarea nu este exhaustivă. În plus, datorită 
problemelor de evaluare discutate anterior cu accent pe acţiuni şi opţiuni pe 
acţiuni acordate angajaţilor, se presupune că valoarea justă a acţiunilor şi 
opţiunilor este evaluată la data acordării. Totuşi, multe din problemele de 
evaluare discutate mai jos (ex. Determinarea volatilităţii aşteptate) se aplică în 
contextul determinării valorii juste a acţiunilor sau opţiunilor pe acţiuni 
acordate terţilor alţii decât angajaţii la data la care entitatea obţine bunurile 
sau terţul prestează serviciul. 
 
Acţiuni 
 
B2 Pentru acţiunile acordate angajaţilor, valoarea justă a acţiunilor va fi 
determinată la preţul pieţei (sau un preţ estimat dacă acţiunile nu sunt 
tranzacţionate public), ajustate pentru a avea în vedere termenii şi condiţiile în 
care au fost acordate acţiunile (cu excepţia condiţiilor legitime care sunt 
excluse de la evaluarea valorii juste în conformitate cu paragrafele 19-21). 
 
B3 De exemplu, dacă angajatul nu este îndreptăţit să primească dividende în 
timpul perioadei legitime, acest factor trebuie avut în vedere la estimarea 
valorii juste a acţiunilor acordate. Similar, dacă acţiunile sunt obiect al 
restricţiilor de transfer după data legitimă, acel factor trebuie avut în vedere, 
dar numai în măsura în care restricţiile ulterior perioadei legitime afectează 
preţul pe care un participant l-ar plăti pentru o acţiune. De exemplu, dacă 
acţiunile sunt tranzacţionate activ pe o piaţă lichidă, restricţiile de transfer 
ulterior perioadei legitime au un efect nesemnificativ asupra preţului pe care 
un participant al pieţei l-ar plăti. Restricţiile privind transferul sau alte restricţii 
care există în timpul perioadei legitime nu trebuie avută în vedere când 
estimăm valoarea justă a acţiunilor acordate, pentru că restricţiile apar 
datorită existenţei condiţiilor de a fi îndreptăţit la beneficii, care sunt 
contabilizate conform paragrafelor 19 – 21. 
 
Opţiunile pe acţiuni 
B4 Pentru opţiunile pe acţiuni acordate angajaţilor, preţurile de piaţă nu sunt 
disponibile în multe cazuri, pentru că opţiunile acordate fac obiectul termenilor 
şi condiţiilor care nu se aplică la tranzacţionarea opţiunilor. Dacă nu există 
opţiuni tranzacţionate cu termeni şi condiţii similare, valoarea justă a opţiunilor 
acordate trebuie estimată prin aplicarea unui model de evaluare a opţiunilor. 
 
B5 Entitatea trebuie să stabilească factorii care trebuie avuţi in vedere de un 
participant la stabilirea modelului de evaluare a opţiunilor ce va fi aplicat. De 
exemplu, multe opţiuni ale angajaţilor au durata mare de viaţă, sunt de obicei 
exercitabile în timpul perioadei dintre data îndreptăţită a primii beneficii şi 
finele duratei de viaţă a opţiunii, şi sunt exercitate de obicei mai devreme. 
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Aceşti factori trebuie avuţi în vedere când se estimează data acordării valorii 
juste a opţiunii. Pentru multe entităţi, aceasta ar putea împiedica utilizarea 
metodei Black-Scholes-Merton, care nu permite exercitarea înainte de 
scadenţă a opţiunii şi ar putea să nu reflecte în mod adecvat efectele 
exercitării timpurie. De asemenea, nu lasă posibilitatea ca volatilitatea 
aşteptată şi alte intrări ale modelului s-ar putea modifica de-a lungul duratei 
de viaţă a opţiunii. Totuşi, pentru opţiunile pe acţiuni cu o durată de viaţă 
contractuală relativ redusă sau care trebuie să fie exercitate în cadrul unei 
perioade scurte de timp după data îndreptăţită a primii beneficii, factorii 
identificaţi mai sus ar putea să nu se aplice. În aceste circumstanţe, modelul 
Black-Scholes-Merton poate produce o valoare care este aproximativ la fel cu 
cea a unui model de evaluare a opţiunilor flexibil. 
 
B6 Toate modelele de evaluare a opţiunilor au în vedere următorii factori: 

a) preţul de exercitare al opţiunii 
b) durata de viaţă 
c) preţul curent al acţiunilor (activul suport) 
d) volatilitatea preţului acţiunilor 
e) dividendele aşteptate pentru acţiunile deţinute 
f) rata dobânzii fără risc pentru durata de viaţă a opţiunii. 

 
B7 Alţi factori pe care participanţii la piaţă ar trebui să-i aibă în vedere la 
stabilirea preţului (cu excepţia condiţiilor legitime şi elementelor reload care 
sunt excluse de la evaluarea valorii juste, în conformitate cu paragrafele 19-
22). 
 
B8 De exemplu, o opţiune pe acţiuni acordată unui angajat, în mod obişnuit 
nu poate fi exercitată în timpul perioadei specificate (de ex. în timpul perioadei 
îndreptăţită a primii beneficii sau în timpul perioadelor specificate de 
normalizatorii pieţelor de valori mobiliare). La acest factor trebuie avut în 
vedere dacă modelul de evaluare al opţiunilor aplicate ar presupune că 
opţiunea ar putea fi exercitată în orice moment în timpul duratei de viaţă. 
Totuşi dacă o entitate foloseşte un model de evaluare al opţiunilor care 
evaluează opţiunile ce pot fi exercitate numai la sfârşitul duratei de viaţă a 
acestora, nici o ajustare nu este cerută pentru incapacitatea de a le exercita 
în timpul perioadei îndreptăţită a primii beneficii (sau alte perioade în timpul 
duratei de viaţă a opţiunii), pentru că modelul presupune că opţiunile nu pot fi 
exercitate în timpul acelor perioade. 
 
B9 În mod similar, alt factor comun opţiunilor pe acţiuni ale angajaţilor este 
posibilitatea exercitării timpurii a opţiunilor, de exemplu, pentru că opţiunea nu 
este liber transferabilă sau pentru că angajaţii trebuie să exercite toate 
opţiunile legitime până la încetarea activităţii angajaţilor. Efectele exercitării 
timpurii vor fi avute în vedere, aşa cum este prezentat în paragrafele B16 - 
B21. 
 
B10 Factorii pe care un participant pe piaţă nu îi are în vedere la stabilirea 
preţului unei opţiuni pe acţiuni (sau alt instrument de capital propriu) nu 
trebuie avut în vedere la estimarea valorii juste a opţiunilor pe acţiuni acordate 
(sau alt instrument de capital propiu). De exemplu, pentru opţiunile pe acţiuni 
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acordate angajaţilor, factorii care afectează valoarea opţiunii din perspectiva 
angajaţilor nu sunt relevante la estimarea preţului care ar fi stabilit de un 
participant pe piaţă. 
 
Intrări ale modelului de evaluarea a opţiunilor 
 
B11 La estimarea volatilităţii şi a dividendelor aferente acţiunilor, obiectivul 
este de a aproxima perspectivele care ar fi reflectate într-un preţ de schimb 
curent al pieţei sau negociat pentru o opţiune. În mod similar, când se 
estimează efectele exercitării timpurii a opţiunilor pe acţiuni ale angajaţilor, 
obiectivul este de a aproxima aşteptările pe care o terţă parte din exterior care 
are acces la informaţii detaliate despre comportamentul de exercitare a 
opţiunilor de către angajaţi l-ar dezvolta având la bază informaţiile disponibile 
la data acordării. 
 
B12 Adesea este probabil să existe o arie de aşteptări rezonabile despre 
volatilitatea viitoare, dividende şi comportamentul de exercitare. În acest caz, 
ar trebui calculată o valoare aşteptată, prin ponderarea fiecărei sume din 
cadrul ariei cu probilitatea asociată a apariţiei. 
 
B13 Aşteptările cu privire la viitor sunt în general bazate pe experienţa, 
modificată dacă în viitor se aşteaptă să existe diferenţe faţă de trecut. În unele 
circumstanţe, factorii identificabili pot indica că experienţa istorică neajustată 
este o prognoză relativă a experienţei viitoare. De exemplu, dacă o entitate  
cu două linii de afaceri diferite, în care una este mai puţin riscantă decât 
cealaltă, volatilitatea istorică ar putea să nu fie cea mai bună informaţie pe 
care să putem pune baza la determinarea aşteptărilor rezonabile pentru viitor. 
 
B14 În alte circumstanţe, informaţia istorică ar putea să nu fie disponibilă. De 
exemplu, o entitate nou listată are informaţii puţine despre datele istorice 
referitoare la volatilitatea preţului acţiunilor. Entităţile necotate sau nou cotate 
sunt prezentate mai jos. 
 
B15 Ca o concluzie, o entitate nu trebuie doar să-şi bazeze estimările 
referitoare la volatilitate, comportamentul exercitării şi dividende pe informaţia 
istorică fără  a lua în considerare în măsura în care experienţa trecută se 
aşteaptă să fie rezonabil prognozată. 
 
Exercitarea timpurie aşteptată 
 
B16 Angajaţii exercită opţiunile pe acţiuni mai devreme, dintr-o varietate de 
motive. De exemplu, opţiunile pe acţiuni ale angajaţilor sunt în mod normal 
netransferabile. Aceasta îi determină pe angajaţi să exercite mai devreme 
opţiunile pe acţiuni, pentru că acesta este singurul mod pentru angajaţi de a 
lichida poziţia lor. De asemenea, angajaţilor care încetează să mai lucreze le 
este cerut să exercite opţiunile  în cadrul unei perioade scurte de timp, altfel 
opţiunile pe acţiuni nu mai pot fi exercitate. Acest factor determină exercitarea 
timpurie de către angajaţi a opţiunilor pe acţiuni. Alţi factori care determină 
exercitarea timpurie sunt aversiunea faţă de risc şi lipsa diversificării 
patrimoniului. 
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B17 Mijloacele prin care efectele aşteptate ale exercitării timpurii sunt avute în 
vedere depinde de tipul modelului de evaluare  al opţiunilor aplicat. De 
exemplu, exercitarea timpurie ar putea fi avută în vedere prin utilizarea unei 
estimări a duratei de viaţă aşteptate a opţiunii (care, pentru opţiunile pe 
acţiuni ale unui angajat, este perioada de la data acordării până la data la 
care opţiunea se aşteaptă a fi exercitată) ca o intrare în modelul de evaluare 
al opţiunilor (de exemplu metoda Black-Scholes-Merton). Alternativ 
exercitarea timpurie ar putea fi modelată într-un model de evaluare a 
opţiunilor binomial sau altul similar care foloseşte ca intrări durata de viaţă 
contractuală. 
 
B18 Factorii avuţi în vedere la estimarea exercitării timpurii includ: 

a) lungimea perioadei îndreptăţită a primii beneficii, pentru că 
opţiunile pe acţiuni nu pot fi exercitate în mod normal până la 
sfărşitul perioadei îndreptăţită a primii beneficii. Astfel, 
determinarea implicaţiilor referitoare la evaluare ale exercitării 
timpurii se bazează pe presupunerea că opţiunea va aduce 
beneficii. Implicaţiile condiţiilor legitime sunt discutate în 
paragrafele 19-21. 

b) durata medie a opţiunilor similare se regăsesc încă în trecut. 
c) preţul acţiunilor suport. Experienţa poate indica că angajaţii tind 

sa-şi exercite opţiunile când preţul pe acţiuni atinge un anumit 
nivel specificat peste preţul de exercitare. 

d) Vechimea angajaţilor în cadrul organizaţiei. De exemplu, 
experienţa ar putea indica că angajaţii mai vechi ar putea să-şi 
exercite opţiunea mai târziu decât noii angajaţi (prezentaţi în 
paragraful B21).   

e) volatilitatea aşteptată a acţiunilor suport. În medie angajaţii ar 
putea sa-şi exercite opţiunile mai devreme asupra acţiunilor mai 
volatile decât asupra acţiunilor cu o volatilitate mai mică. 

 
B19 Aşa cum am menţionat în paragraful B17, efectele exercitării timpurii ar 
putea fi avute în vedere prin folosirea unei estimări a duratei aşteptate de 
viaţă a opţiunilor ca o intrare în modelul de evaluare al opţiunilor. Când se 
estimează durata de viaţă aşteptată a opţiunilor pe acţiuni acordate unui grup 
de angajaţi, entitatea ar putea să-şi bazeze estimarea pe media ponderată a 
duratei de viaţă aşteptate pentru întregul grup de angajaţi sau asupra mediei 
ponderate a duratei de viaţă pentru subgrupurile de angajaţi din cadrul 
grupului, având la bază date mai detaliate despre comportamentul de 
exercitare al angajaţilor (prezentat mai jos). 
 
B20 Separarea acordării de opţiuni pe grupuri de angajaţi care au un 
comportament de exercitare relativ omogen este foarte importantă. Valoarea 
opţiunii nu este o funcţie lineară a termenilor opţiunii; valoarea creşte cu o 
rată descrescătoare o dată cu lungimea termenului. De exemplu, dacă toate 
celelalte presupuneri sunt egale, deşi o opţiune pe doi ani valorează mai mult 
decât una pe un an, nu valorează de două ori mai mult. Aceasta înseamnă că 
prin calcularea valorii opţiunii pe baza duratei de viaţă medii ponderate care 
include duratele de viaţă individuale ar supraestima valoarea justă totală a 
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opţiunilor pe acţiuni acordate. Separarea opţiunilor acordate pe mai multe 
grupuri, fiecare dintre acestea având o arie relativ îngustă a duratelor de viaţă 
incluse în durata de viaţă medie, micşorează supraevaluarea. 
 
B21 Analize similare se aplică când folosim un model binomial sau altul 
similar. De exemplu, experienţa unei entităţi care acordă opţiuni  unei categori 
largi de angajaţi ar putea indica că angajaţii din conducerea executivă tind să 
deţină opţiunile mai mult decât angajaţii de nivel mediu; aceştia la rândul lor 
deţin mai mult timp aceste opţiuni decât angajaţii de nivel inferior; iar aceştia 
la rândul lor deţin mai mult timp aceste opţiuni decât oricare alt grup.În plus, 
angajaţii cărora li s-a cerut să deţină o sumă minimă a instrumentelor de 
capital, inclusiv opţiuni, ar putea în medie să exercite opţiunile mai târziu 
decât angajaţii care nu fac obiectul acestor prevederi. În aceste situaţii, 
separearea opţiunilor pe grupuri de beneficiari care au comportament de 
exercitare relativ omogen va rezulta într-o estimare mai precisă a valorii juste 
totale a opţiunilor pe acţiuni acordate. 
 
Volatilitatea aşteptată 
 
B22 Volatilitatea aşteptată este suma prin care un preţ se aşteaptă să 
fluctueze în timpul unei perioade. Determinarea volatilităţii folosită în modelele 
de evaluare a opţiunilor este abaterea medie pătratică anualizată a ratelor 
rentabilităţii compuse ale acţiunii pe o perioadă de timp. Volatilitatea este de 
obicei exprimată în termeni anuali care sunt comparabili indiferent de 
perioada de timp folosită în calcul, de exemplu observaţii ale preţurilor zilnic, 
săptămânal sau lunar. 
 
B23 Rata rentabilităţii (care poate fi pozitivă sau negativă) a unei acţiuni 
pentru o perioadă măsoară cât de mult un acţionar a beneficiat de dividende 
şi apreciere (depreciere) a preţului acţiunilor. 
 
B24 Volatilitatea anuală aşteptată a acţiunilor este aria în intermediul căreia 
rata rentabilităţii anuală compusă se aşteaptă să situeze în cadrul ariei 
respective două treimi din timp.De exemplu, să spunem că o acţiune cu o rată 
a rentabilităţii aşteptată de 12% are o volatilitate de 30%, reprezintă 
probabilitatea ca rata rentabilităţii acţiunii pentru un an să fie între -18% (12%-
30%) şi 42% (12%+30%) e de aproximativ două treimi. 
Dacă preţul acţiunii este 100 u.m. la începutul anului şi nu sunt plătite 
dividende, preţul acţiunii la sfârşitul anului se aşteaptă să fie între 83,53 u.m. 
(100 x e-0,18) şi 152,20 u.m. (100 x e0,42) aproximativ două treimi din timp. 
 
B25 Factorii avuţi în vedere la estimarea voltilităţii cuprind: 
a) Volatilitatea implicată în tranzacţiile cu opţiuni pe acţiuni ale entităţii sau 

alte instrumente tranzacţionate ale acesteia care cuprind elemente de 
opţiuni (de ex. obligaţiuni convertibile) 

b) Volatilitatea istorică a preţului acţiunilor de-a lungul celei mai recente 
perioade care este în general corespunzătoare cu teremenii aşteptaţi ai 
opţiunii (având în vedere durata de viaţă contractuală a opţiunii şi efectele 
exercitării timpurii). 
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c) Perioada acţiunilor entităţii care au fost tranzacţionate.O entitate nou 
listată ar putea avea o volatilitate istorică ridicată în comparaţie cu entităţi 
similare care au fost cotate o perioadă mai mare de timp. Pentru noile 
entităţi cotate sunt prezentate mai jos recomandări suplimentare. 

d) Tendinţa volatilităţii de a reveni la starea iniţială, adică nivelul mediu pe 
tremen lung, şi alţi factori care indică că volatilitatea viitoare aşteptată ar 
putea să difere de volatilitatea trecută. De exemplu, dacă preţul acţiunii 
unei entităţi a fost foarte volatil pentru o anumită perioadă de timp datorită 
unei restructurări majore sau unei fuziuni eşuate, acea perioadă ar putea 
să nu fie luată în considerare la calculul volatilităţii medii anuale istorice. 

e) Intervale exacte pentru observarea preţului. Preţul observărilor trebuie să 
fie consecvent de la o perioadă la alta. De exemplu, o entitate ar putea 
folosi preţul de închidere al fiecărei săptămâni sau cel mai mare preţ al 
săptămânii, dar nu trebuie să folosească preţul de închidere pentru unele 
săptămâni şi preţul cel mai mare pentru alte săptămâni. De asemenea, 
preţul observărilor trebuie să fie exprimat în aceeaşi valută ca şi preţul de 
exercitare.  
 
Entităţile nou cotate 
B26 Aşa cum este prezentat în paragraful B25, o entitate trebuie să 
considere volatilitatea istorică a preţului acţiunilor pentru perioada cea mai 
recentă care este în general corespunzătoare termenului aşteptat al 
opţiunii. Dacă o entitate nou cotată nu are suficiente informaţii despre 
volatilitatea istorică, trebuie totuşi să calculeze volatilitatea istorică pentru 
cea mai mare perioadă pentru care este disponibilă activitatea de 
tranzacţionare. De asemenea, ar putea considera volatilitatea istorică a 
entităţilor similare. De exemplu, o entitate care a fost cotată pentru numai 
un an şi acordă opţiuni cu o durată medie de viaţă aşteptată de 5 ani ar 
putea considera modelul şi nivelul volatilităţii istorice a entităţilor din 
aceeaşi industrie pentru primii şase ani în care acţiunile acelor societăţi au 
fost tranzacţionate public. 
 
Entităţile necotate 
B27 O entitate necotată nu va avea informaţii istorice când estimează 
volatilitatea aşteptată. Câţiva factori care trebuie avuţi în vedere sunt 
prezentaţi mai jos. 
 
B28 În unele cazuri, o entitate necotată care emite în mod regulat opţiuni 
sau acţiuni către angajaţi (sau alţi terţi) ar putea înfiinţa o piaţă internă 
pentru acţiunile sale. Volatilitatea preţului acelor acţiuni ar putea fi 
considerată când se estimează volatilitatea aşteptată. 
 
B29 Alternativ, entitatea ar putea considera volatilitatea istorică sau 
implicată a entităţilor similare cotate, pentru care informaţii despre preţul 
acţiunilor sau opţiunii sunt disponibile, de folosit când se estimează 
volatilitatea aşteptată. Acesta ar fi corespunzător dacă entitatea şi-a bazat 
valoarea acţiunilor sale pe preţul acţiunilor a entităţilor similare cotate. 
 
B30 Dacă entitatea nu şi-a bazat estimările valorii acţiunilor pe preţul 
acţiunilor entităţilor similare cotate, şi a folosit pentru evaluarea acţiunilor o 

 25



altă metodologie, entitatea ar putea obţine o estimare a volatilităţii 
aşteptate consecventă cu metodologia de evaluare. De exemplu, entitatea 
ar putea evalua acţiunile pe baza activelor nete sau pe baza câştigurilor. 
Ar putea considera volatilitatea aşteptată a valorii activelor nete sau 
câştigurilor. 
 
Dividende aşteptate 
B31 Dacă dividendele aşteptate ar putea fi avute în vedere când se 
determină valoarea justă a acţiunilor sau opţiunilor acordate depinde dacă 
terţa parte este îndreptăţită la dividende sau echivalente de dividende. 
 
B32 De exemplu, dacă au fost acordate opţiuni angajaţilor şi sunt 
îndreptăţiţi să primească dividende aferente acţiunilor suport sau 
echivalente de dividende (care ar putea fi plătite în numerar sau aplicate 
pentru a reduce preţul de exercitare) dintre data acordării şi data 
exercitării, opţiunile acordate trebuie evaluate ca şi când nu vor fi plătite 
dividende pentru acţiunile suport, adică intrările pentru dividendele 
aşteptate vor fi zero. 
 
B33 Similar, când data acordării valorii juste a acţiunilor acordate 
angajaţilor este estimată, nu este solicitată nici o ajustare pentru 
dividendele aşteptate dacă angajaţii sunt îndreptăţiţi să primească 
dividende plătite în timpul perioadei îndreptăţită a primii beneficii. 
 
B34 Altfel, dacă angajaţii nu sunt îndreptăţiţi să primească dividende în 
timpul perioadei îndreptăţită a primii beneficii (sau înainte de exercitare, în 
cazul unei opţiuni), evaluarea drepturilor la data acordării, aferentă 
acţiunilor sau opţiunilor ar trebui să ţină cont de dividendele aşteptate. 
Când este estimată valoarea justă a unei opţiunii acordate, dividendele 
aşteptate trebuie incluse în aplicarea unui model de evaluare a opţiunilor. 
Când este estimată valoarea justă a acţiunilor acordate, acea evaluare 
trebuie redusă de valoarea prezentă a dividendelor aşteptate a fi plătite în 
timpul perioadei îndreptăţită a primii beneficii. 
 
B35 În general, modelele de evaluare a opţiunilor solicită randamentul 
dividendului aşteptat. Totuşi, modelele pot fi modificate astfel încât să 
folosească mai degrabă suma dividendului aşteptat decât randamentul. O 
entitatea ar putea folosi atât randamentul aşteptat sau plăţile aşteptate. 
Dacă entitatea foloseşte ultima variantă, trebuie să considere modelul 
istoric de creştere a dividendelor. De exemplu, dacă politica unei entităţi a 
fost în general să crească dividendele cu aproximativ 3%, valoarea 
estimată a opţiunii nu trebuie să presupună un dividend în sumă fixă de-a 
lungul duratei opţiunii doar dacă există o evidenţă că presupunerea este 
susţinută. 
 
B36 În general, presupunerea despre dividende aşteptate trebuie să aibă 
la bază informaţia disponibilă public. O entitate care nu plăteşte dividende 
şi care nu are planuri să facă astfel trebuie să-şi asume un randament 
aşteptat al dividendelor de zero. Totuşi, o entitate care fuzionează care nu 
are un istoric de plată a dividendelor s-ar putea aştepta să înceapă plata 
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dividendelor în timpul duratei aşteptate a opţiunilor pe acţiuni ale 
angajaţilor. Acele entităţi ar putea folosi o medie a randamentului 
dividendelor anterior (zero) şi randamentul dividendului al unui grup 
comparabil corespunzător. 
 
Rata dobânzii fără risc 
B37 În mod obişnuit, rata dobânzii fără risc este randamentul curent 
implicat al emisiunilor de obligaţiuni guvernamentale de cupon zero în 
valuta ţării în care este exprimat preţul de exercitare, cu un termen egal cu 
cel aşteptat al opţiunii care se evaluează (având la bază durata 
contractuală rămasă a opţiunii şi având în vedere efectele exercitării 
timpurii). Ar putea fi necesar să utilizeze un înlocuitor corespunzător, dacă 
nu există emisiuni de obligaţiuni guvernamentale sau circumstanţe care 
indică că randamentul implicat al emisiunilor de cupon zero nu este 
reprezentativ pentru rata dobânzii fără risc (de exemplu economiile 
inflaţioniste). De asemenea, ar putea fi utilizat un înlocuitor corespunzător 
dacă participanţii pe piaţă ar putea determina rata dobânzii fără risc 
utilizând respectivul înlocuitor, mai degrabă decât randamentul emisiunilor 
de obligaţiuni guvernamentale de cupon zero, când se estimează valoarea 
justă a opţiunii cu o durată egală cu termenul aşteptat al opţiunii fiind 
evaluată. 
 
Efectele structurii de capital 
B38 În mod tipic, terţii, nu entitatea, emit opţiuni pe acţiuni 
tranzacţionabile. Când aceste opţiuni pe acţiuni sunt exercitate, emitentul 
livrează acţiuni deţinătorului opţiunii. Acţiunile sunt achiziţionate de la 
acţionarii existenţi. Prin urmare preţul de exercitare al opţiunilor pe acţiuni 
tranzacţionabile nu are efect diluant. 
 
B39 Contrar, dacă opţiunile pe acţiuni sunt emise de entitate, noile acţiuni 
sunt emise când opţiunile pe acţiuni sunt exercitate. Dat fiind faptul că 
acţiunile vor fi emise mai degrabă la preţul de exercitare decât la preţul 
curent de piaţă la data exercitării, diluarea efectivă sau potenţială ar putea 
reduce preţul acţiunii, astfel încât deţinătorul opţiunii nu obţine un câştig 
aşa de mare din exercitare faţă dacă s-ar exercita o opţiune 
tranzacţionabilă similară care nu diluează preţul acţiunii. 
 
B40 Dacă acesta are un efect semnificativ asupra valorii opţiunilor pe 
acţiuni acordate depinde de diferiţi factori, ca de exemplu numărul de 
acţiuni noi care vor fi emise la exercitarea opţiunii comparată cu numărul 
acţiunilor deja emise. De asemenea, dacă piaţa se aşteaptă că opţiunea 
acordată va avea loc, piaţa ar fi inclus diluarea potenţială în preţul acţiunii 
la data acordării. 
 
B41 Totuşi, entitatea ar putea avea în vedere dacă posibilul efect de 
diluare al exercitării viitoare a opţiunilor pe acţiuni acordate ar putea avea 
un impact asupra valorii juste estimate la data acordării. Modelele de 
evaluare a opţiunilor ar putea fi adaptate astfel încât să aibă în vedere 
acest efect potenţial de diluare. 
 

 27



Modificări ale contractelor cu plata bazată pe acţiuni decontată prin 
capital propriu 
 
B42 Paragraful 27 solicită ca, indiferent de orice modificare a termenilor şi 
condiţiilor pentru care au fost acordate instrumentele de capital, sau o 
anulare sau decontare a acordării instrumentelor de capital, entitatea ar 
trebui să recunoască, ca minim, serviciile primite evaluate la data acordării 
instrumentelor de capital acordate, doar dacă acele instrumente de capital 
nu aduc beneficii datorită incapacităţii de a satisface condiţiile legitime 
(alta decât o condiţie de piaţă) care a fost specificată la data acordării. În 
plus, entitatea trebuie să recunoască efectele modificărilor care măresc 
valoarea justă totală a contractelor cu plata bazată pe acţiuni sau care 
sunt în beneficiul angajatului. 
 
B43 Aplicarea cerinţelor paragrafului 27: 
a) dacă modificările măresc valoarea justă a instrumentelor de capital 

acordate (de exemplu prin reducerea preţului de exercitare), evaluat 
imediat înainte şi după modificare, entitatea trebuie să cuprindă 
surplusul de valoare justă acordată la evaluarea sumei recunoscute 
pentru serviciile primite ca şi consideraţie pentru instrumentele de 
capital acordate. Surplusul de valoare justă acordat este diferenţa 
dintre valoarea justă a instrumentelor de capital modificate şi cea a 
instrumentelor de capital iniţiale, ambele estimate la data modificării. 
Dacă modificarea are loc în timpul perioadei îndreptăţită a primii 
beneficii, surplusul de valoare justă acordat este inclus în evaluarea 
sumei recunoscute pentru serviciile primite de-a lungul perioadei de la 
data modificării până la data când instrumentele de capital modificate 
aduc beneficii, suplimentar faţă de suma care are la bază data 
acordării valoarea justă a instrumentelor de capital iniţiale, care este 
recunoscută de-a lungul perioadei îndreptăţită a primii beneficii iniţiale 
rămasă. Dacă modificarea are loc după data îndreptăţită a primii 
beneficii, valoarea justă suplimentară acordată este recunoscută 
imediat, sau în timpul perioadei îndreptăţită a primii beneficii dacă 
angajatului îi este solicitat să efectueze o perioadă suplimentară de 
serviciu înainte de a deveni îndreptăţit necondiţionat la acele modificări 
ale instrumentelor de capital. 

b) Similar, dacă modificarea măreşte numărul instrumentelor de capital 
acordate, entitatea trebuie să cuprindă valoarea justă a instrumentelor 
de capital acordate suplimentar, evaluate la data modificării, în 
evaluarea sumei recunoscute pentru serviciile primite ca o consideraţie 
pentru instrumentele de capital acordate, consecvente cu cerinţele la 
punctul a) de mai sus. De exemplu, dacă modificarea are loc în timpul 
perioadei îndreptăţită a primii beneficii, valoarea justă a instrumentelor 
de capital acordate suplimentar este inclusă în evaluarea sumei 
recunoscută pentru serviciile primite de-a lungul perioadei de la data 
modificării până la data când instrumentele de capital , în plus faţă de 
sumele valorii juste a instrumentelor de capital la data acordării iniţiale, 
care este recunoscută de-a lungul perioadei îndreptăţită a primii 
beneficii iniţial rămase. 
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c) Dacă entitatea modifică condiţiile legitime într-o manieră benefică 
angajaţilor, de exemplu, prin reducerea perioadei îndreptăţită a primii 
beneficii sau prin modificarea sau eliminarea condiţiei de performanţă 
(alta decât o condiţie de piaţă, modificări care sunt contabilizate în 
conformitate cu punctul a) de mai sus), entitatea trebuie să aibă în 
vedere modificările condiţiilor legitime când aplică cerinţele 
paragrafelor 19-21. 

 
B44 Suplimentar, dacă entitatea modifică termenii sau condiţiile 
instrumentelor de capital acordate într-o manieră care micşorează valoarea 
justă totală a contractelor cu plata bazată pe acţiuni, care altfel nu este 
benefică angajatului, entitatea trebuie să continue contabilizarea serviciilor 
primite ca o consideraţie pentru instrumentele de capital acordate ca şi când 
modificarea nu ar fi avut loc (alta decât o anulare a unora sau tuturor 
instrumentelor de capital acordate, care trebuie contabilizate în conformitate 
cu paragraful 28). De exemplu: 

a) dacă modificarea reduce valoarea justă a instrumentelor de capital 
acordate, evaluată imediat înainte şi după modificare, entitatea nu 
trebuie să aibă în vedere acea descreştere a valorii juste şi trebuie să 
evalueze suma recunoscută pentru serviciile primite ca şi consideraţie 
pentru instrumentele de capital având la bază valoarea justă la data 
acordării instrumentelor de capital. 

b) Dacă modificarea reduce numărul instrumentelor de capital acordate 
unui angajat, acea reducere trebuie contabilizată ca o anulare a 
porţiunii acordării, în conformitate cu cerinţele paragrafului 28. 

c) Dacă entitatea modifică condiţiile legitime într-o manieră care nu este 
benefică angajaţilor, de exemplu, prin majorarea perioadei îndreptăţită 
a primii beneficii sau prin modificarea sau adăugarea condiţiei de 
performanţă (alta decât o condiţie de piaţă, modificări care sunt 
contabilizate conform paragrafului a) de mai sus), entitatea nu trebuie 
să aibă în vedere condiţiile legitime modificate când aplică cerinţele 
paragrafului 19-21. 
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