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Standardul Internaţional de Raportare Financiară 3 Combinări de întreprinderi (IFRS 
3) cuprinde paragrafele 1-87 şi Anexele A-C. Toate paragrafele au autoritate egală. 
Paragrafele tipărite cu caractere aldine stabilesc principiile de bază. Termenii definiţi 
în Anexa A sunt tipăriţi cu caractere italice prima dată când apar în Standard. 
Definiţiile altor termeni sunt oferite în Glosarul Standardelor Internaţionale de 
raportare Financiară. IFRS 3 trebuie citit în contextul obiectivului său şi al Bazei 
pentru concluzii, al Prefaţei la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi 
al Cadrului general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. IAS 8 
Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori constituie baza de 
selectare şi aplicare a politicilor contabile în absenţa unor recomandări explicite.  
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INTRODUCERE 
IN1 Standardul Internaţional de Raportare Financiară 3 Combinări de întreprinderi (IFRS 3)înlocuieşte IAS 22 

Combinări de întreprinderi. IFRS înlocuieşte, de asemenea, următoarele Interpretări:  

• SIC-9 Combinări de întreprinderi – Clasificare fie ca achiziţii, fie ca uniuni de interese 

• SIC–22 Combinări de întreprinderi – Ajustarea ulterioară a valorilor juste şi a fondului comercial 
raportate iniţial 

• SIC–28 Combinări de întreprinderi – „Data schimbului” şi valoarea justă a instrumentelor de capital 

Motive pentru emiterea IFRS 
IN2 IAS 22 permitea contabilizarea combinărilor de întreprinderi prin utilizarea uneia dintre cele două metode: 

metoda punerii în comun sau metoda de achiziţie. Deşi IAS 22 restricţiona utilizarea metodei punerii în comun 
la combinările de întreprinderi clasificate ca uniuni de interese, analişti şi alţi utilizatori de situaţii financiare au 
arătat faptul că permiterea celor două metode de contabilizare pentru tranzacţii similare într-o mare măsură 
deteriora comparabilitatea situaţiilor financiare. Alţii au argumentat că solicitarea a mai mult decât o singură 
metodă de contabilizare pentru astfel de tranzacţii a stimulat structurarea acelor tranzacţii în scopul atingerii 
unui rezultat contabil dorit, dat fiind în special faptul că cele două metode produc rezultate destul de diferite.  

IN3 Aceşti factori, combinaţi cu interzicerea utilizării metodei punerii în comun în Australia, Canada şi Statele 
Unite ale Americii, au determinat Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate să examineze 
dacă, dat fiind că puţine combinaţii erau înţelese a fi contabilizate în conformitate cu IAS 22 utilizând metoda 
punerii în comun, ar fi avantajos pentru standardele internaţionale să coincidă cu cele din Australia şi America 
de Nord, interzicând, de asemenea, această metodă.  

IN4 Contabilitatea combinărilor de întreprinderi a variat în cadrul jurisdicţiilor şi din alte puncte de vedere. Acestea 
au inclus contabilitatea fondului comercial şi a imobilizărilor necorporale achiziţionate într-o combinare de 
întreprinderi, tratamentul oricărui surplus al interesului dobânditorului în valoarea justă a activelor nete 
identificabile achiziţionate, peste costul combinării de întreprinderi, şi recunoaşterea datoriilor asociate 
terminării sau reducerii activităţilor unei societăţi achiziţionate.  

IN5 Mai mult decât atât, IAS 22 conţinea o opţiune cu privire la cum ar putea fi aplicată metoda achiziţiei: activele 
identificabile achiziţionate şi datoriile asumate putea fi evaluate iniţial utilizând fie un tratament contabil de 
bază, fie un tratament alternativ permis. Tratamentul de bază avea ca rezultat evaluarea iniţială a activelor 
identificabile achiziţionate şi a datoriilor asumate la o combinare de valori juste (în limita interesului 
dobânditorului deţinut în dreptul de proprietate) şi valori contabile anterioare achiziţiei (în limita oricărui 
interes minoritar). Tratamentul alternativ permis avea drept rezultat evaluarea iniţială a activelor identificabile 
achiziţionate şi a datoriilor asumate la valorile juste ale acestora de la data achiziţiei. Consiliul consideră că a 
permite contabilizarea tranzacţiilor similare în maniere diferite deteriorează utilitatea informaţiilor furnizate 
utilizatorilor de situaţii financiare, deoarece atât comparabilitatea, cât şi credibilitatea sunt diminuate.  

IN6 Prin urmare, acest IFRS a fost emis cu scopul de a creşte calitatea contabilizării combinărilor de întreprinderi şi 
de a căuta convergenţa internaţională în acest sens, incluzând: 

(a). Metoda de contabilitate pentru combinările de întreprinderi; 

(b). Evaluarea iniţială a activelor identificabile achiziţionate şi a datoriilor şi datoriilor contingente asumate 
într-o combinare de întreprinderi; 

(c). Recunoaşterea datoriilor asociate terminării sau reducerii activităţilor unei societăţi achiziţionate; 

(d). Tratamentul oricărui surplus al interesului dobânditorului în valorile juste ale activelor nete identificabile 
achiziţionate, peste costul combinării; şi 

(e). Contabilitatea fondului comercial şi a imobilizărilor necorporale achiziţionate într-o combinare de 
întreprinderi.  

Principalele trăsături ale IFRS 
IN7 Acest IFRS: 

(a). Cere ca toate combinările de întreprinderi din aria sa de aplicabilitate să fie contabilizate prin aplicarea 
metodei achiziţiei. 

(b). Cere identificarea unui dobânditor pentru fiecare combinare de întreprinderi din aria sa de aplicabilitate. 
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(c). Cere ca un dobânditor să evalueze costul unei combinări de întreprinderi ca sumă agregată a: valorilor 
juste, de la data achiziţiei, ale activelor date, datoriilor existente sau asumate şi instrumentelor de capital 
emise de dobânditor, în schimbul exercitării controlului asupra societăţii achiziţionate; plus orice costuri 
direct atribuibile combinării.  

(d). Cere ca un dobânditor să recunoască în mod distinct, la data achiziţiei, activele, datoriile şi datoriile 
contingente identificabile ale societăţii achiziţionate, care satisfac la acea dată următoarele criterii de 
recunoaştere, indiferent dacă ele au fost sau nu recunoscute anterior în situaţiile financiare ale societăţii 
achiziţionate:  

(i) În cazul unui activ care nu este o imobilizare necorporală, este probabil ca orice beneficii 
economice viitoare asociate acestuia să fie generate către dobânditor, iar valoarea justă a 
activului poate fi evaluată cu credibilitate; 

(ii) În cazul unei datorii care nu este o datorie contingentă, este probabil ca o ieşire de resurse care 
încorporează beneficii economice să fie necesară pentru a stinge o obligaţie, iar valoarea justă a 
datoriei poate fi evaluată cu credibilitate; şi  

(iii) În cazul unei imobilizări necorporale sau al unei datorii contingente, valoarea justă a acesteia 
poate fi evaluată cu credibilitate.  

(e). Cere ca activele, datoriile şi datoriile contingente identificabile care îndeplinesc criteriile de 
recunoaştere de mai sus să fie evaluate iniţial de către dobânditor la valorile juste de la data achiziţiei, 
indiferent de valoarea oricăror interese minoritare. 

(f). Cere ca fondul comercial achiziţionat într-o combinare de întreprinderi să fie recunoscut de către 
dobânditor ca activ începând cu data achiziţiei, să fie evaluat iniţial ca surplus al costului combinării de 
întreprinderi peste interesul dobânditorului în valoarea justă netă a activelor, datoriilor şi datoriilor 
contingente identificabile ale societăţii achiziţionate, recunoscute în conformitate cu punctul (d) de mai 
sus. 

(g). Interzice amortizarea fondului comercial achiziţionat într-o combinare de întreprinderi şi cere, în 
schimb, ca fondul comercial să fie testat pentru depreciere anual, sau chiar mai des, dacă evenimente 
sau modificări ale circumstanţelor indică faptul că activul ar putea fi depreciat, în conformitate cu IAS 
36 Deprecierea activelor.  

(h). Cere ca dobânditorul să procedeze din nou la identificarea şi evaluarea activelor, datoriilor şi datoriilor 
contingente identificabile ale societăţii achiziţionate şi la evaluarea costului combinării de întreprinderi, 
dacă interesul dobânditorului în valoarea justă netă a elementelor recunoscute în conformitate cu 
punctul (d) de mai sus depăşeşte costul combinării. Orice diferenţă rămasă după această reevaluare 
trebuie recunoscută imediat de către dobânditor ca profit sau pierdere.  

(i). Cere prezentarea informaţiilor care permit utilizatorilor de situaţii financiare ale unei entităţi să 
evalueze natura şi efectul financiar al: 

(i) Combinărilor de întreprinderi care au avut loc în cursul perioadei; 

(ii) Combinărilor de întreprinderi care au avut loc după data bilanţului, dar înainte ca situaţiile 
financiare să fie autorizate în vederea depunerii; 

(iii) Unor combinări de întreprinderi care au avut loc în perioade anterioare. 

(j). Cere prezentarea informaţiilor care permit utilizatorilor de situaţii financiare ale unei entităţi să 
evalueze modificările survenite pe parcursul perioadei în valoarea contabilă a fondului comercial.  

Modificări faţă de cerinţele anterioare 
IN8 Principalele modificări faţă de IAS 22 sunt descrise mai jos. 

Metoda de contabilizare 
IN9 Acest IFRS cere ca toate combinările de întreprinderi din aria sa de aplicabilitate să fie contabilizate utilizând 

metoda achiziţiei. IAS 22 permitea contabilizarea combinărilor de întreprinderi folosind una dintre cele două 
metode: metoda punerii în comun a intereselor, pentru combinările clasificare ca uniuni de interese şi metoda 
achiziţiei, pentru combinările clasificate ca achiziţii.  

Recunoaşterea activelor identificabile achiziţionate şi a datoriilor şi datoriilor contingente 
asumate 
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IN10 Acest IFRS modifică cerinţele din IAS 22 în scopul recunoaşterii distincte, ca parte a alocării costului 
combinării de întreprinderi, a: 

(a). Datoriilor asociate terminării sau reducerii activităţilor societăţii achiziţionate; şi 

(b). Datoriilor contingente ale societăţii achiziţionate. 

Acest IFRS clarifică, de asemenea, criteriile pentru recunoaşterea distinctă a imobilizărilor necorporale ale 
societăţii achiziţionate ca parte a alocării costului combinării de întreprinderi. 

IN11 Acest IFRS cere unui dobânditor să recunoască datoriile asociate terminării sau reducerii activităţilor societăţii 
achiziţionate ca parte a alocării costului combinării numai atunci când, la data achiziţiei, societatea 
achiziţionată are o datorie existentă de restructurare recunoscută în conformitate cu IAS 37 Provizioane, datorii 
şi active contingente. IAS 22 cerea unui dobânditor să recunoască, drept parte a alocării costului unei combinări 
de întreprinderi, un provizion pentru terminarea sau reducerea activităţilor societăţii achiziţionate care nu 
constituia o datorie a acelei societăţi la data achiziţiei, cu condiţia că dobânditorul a îndeplinit criteriile 
specificate.  

IN12 Acest IFRS cere unui dobânditor să recunoască în mod distinct, la data achiziţiei, datoriile contingente ale 
societăţii achiziţionate (aşa cum sunt ele definite în IAS 37), ca parte a alocării costului unei combinări de 
întreprinderi, cu condiţia ca valorile juste ale acestora să poată fi evaluate cu credibilitate. Astfel de datorii 
contingente erau adunate, conform IAS 22, cu valorile recunoscute ca fond comercial sau fond comercial 
negativ.  

IN13 IAS 22 cerea ca o imobilizare necorporală să fie recunoscută dacă şi numai dacă era probabil ca beneficiile 
economice viitoare atribuibile acelei imobilizări să fie generate către entitate, iar costul activului să fie măsurat 
cu credibilitate. Criteriul de recunoaştere referitor la probabilitate nu este inclus în acest IFRS, deoarece el se 
consideră întotdeauna a fi îndeplinit de către imobilizările necorporale achiziţionate în combinările de 
întreprinderi. În plus, acest IFRS include recomandări care clarifică faptul că valoarea justă a unei imobilizări 
necorporale achiziţionată într-o combinare de întreprinderi poate fi evaluată, în mod normal, cu suficientă 
credibilitate astfel încât activul să poată fi recunoscut distinct de fondul comercial. Dacă o imobilizare 
necorporală achiziţionată într-o combinare de întreprinderi are o durată de viaţă utilă finită, există o 
presupunere refutabilă conform căreia valoarea sa justă poate fi evaluată în mod credibil.  

Evaluarea activelor identificabile achiziţionate şi a datoriilor şi datoriilor contingente 
asumate 

IN14 IAS 22 includea un tratament contabil de bază şi unul alternativ permis pentru evaluarea iniţială a activelor nete 
identificabile achiziţionate într-o combinare de întreprinderi şi, prin urmare, pentru evaluarea iniţială a oricăror 
interese minoritare. Acest IFRS cere ca activele, datoriile şi datoriile identificabile ale societăţii achiziţionate, 
recunoscute ca parte a alocării costului combinării, să fie evaluate iniţial de către dobânditor la valorile juste de 
la data achiziţiei. Prin urmare, orice interes minoritar în societatea achiziţionată este declarat la partea ce revine 
minorităţii din valorile juste nete ale acelor elemente. Această variantă este consecventă cu tratamentul 
alternativ permis din IAS 22.  

Contabilizarea ulterioară a fondului comercial 
IN15 Acest IFRS cere ca fondul comercial achiziţionat într-o combinare de întreprinderi să fie evaluat după 

recunoaşterea iniţială la cost mai puţin orice pierderi din depreciere cumulate. Prin urmare, fondul comercial nu 
este amortizat şi, în schimb, trebuie testat pentru depreciere anual, sau chiar mai des, dacă evenimente sau 
modificări ale circumstanţelor indică faptul că acesta ar putea fi depreciat. IAS 22 cerea ca fondul comercial 
achiziţionat să fie sistematic amortizat de-a lungul duratei sale de viaţă utilă şi includea o presupunere 
refutabilă conform căreia durata de viaţă utilă a fondului comercial nu poate depăşi douăzeci de ani de la 
recunoaşterea iniţială.  

Surplusul interesului dobânditorului în valoarea justă netă a activelor, datoriilor şi 
datoriilor contingente identificabile ale societăţii achiziţionate, peste cost 

IN16 Acest IFRS cere dobânditorului să procedeze din nou la identificarea şi evaluarea activelor, datoriilor şi 
datoriilor contingente identificabile ale societăţii achiziţionate şi la evaluarea costului combinării, dacă, la data 
achiziţiei, interesul dobânditorului în valoarea justă netă a acelor elemente depăşeşte costul combinării. Orice 
diferenţă rămasă după reevaluare trebuie imediat recunoscută de către dobânditor în profit sau pierdere. În 
conformitate cu IAS 22, orice surplus al interesului dobânditorului în valoarea justă netă a activelor şi datoriilor 
identificabile achiziţionate peste costul achiziţiei era contabilizat ca fond comercial negativ după cum urmează: 
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(a). În măsura în care surplusul era asociat aşteptărilor referitoare la viitoarele pierderi şi cheltuieli 
identificate în planul de achiziţie al dobânditorului, trebuia reportat şi recunoscut ca venit în aceeaşi 
perioadă în care pierderile şi cheltuielile viitoare erau recunoscute. 

(b). În măsura în care surplusul nu era asociat aşteptărilor referitoare la viitoarele pierderi şi cheltuieli 
identificate în planul de achiziţie al dobânditorului, trebuia recunoscut ca venit după cum urmează: 

(i) Pentru valoarea fondului comercial negativ care nu depăşea valoarea justă agregată a activelor 
nemonetare identificabile achiziţionate, sistematic, de-a lungul mediei ponderate a duratelor de 
viaţă utilă a activelor identificabile supuse amortizării.  

(ii) Pentru orice surplus rămas, imediat.  
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Standardul Internaţional de Raportare Financiară 3  
594 

Combinări de întreprinderi 
OBIECTIV 

1 Obiectivul acestui IFRS este de a specifica modalitatea de raportare financiară de către o entitate care 
desfăşoară o combinare de întreprinderi. În special, acest IFRS specifică faptul că toate combinările de 
întreprinderi trebuie contabilizate prin aplicarea metodei de achiziţie. Prin urmare, dobânditorul recunoaşte 
activele, datoriile şi datoriile contingente identificabile ale societăţii achiziţionate la valorile juste de la data 
achiziţiei şi recunoaşte, de asemenea, fondul comercial care, ulterior, este mai degrabă testat pentru depreciere 
decât amortizat.  

ARIE DE APLICABILITATE 
2 Cu excepţia celor descrise în paragraful 3, entităţile vor aplica acest IFRS atunci când contabilizează 

combinările de întreprinderi.  

3 Acest IFRS nu se aplică în cazul: 

(a). Combinărilor de întreprinderi în care entităţi sau întreprinderi cu scop lucrativ separate sunt grupate sub 
forma unei asocieri în participaţie.  

(b). Combinărilor de întreprinderi care implică entităţi sau întreprinderi cu scop lucrativ aflate sub control 
comun.  

(c). Combinărilor de întreprinderi care implică două sau mai multe entităţi mutuale. 

(d). Combinărilor de întreprinderi în care entităţi sau întreprinderi cu scop lucrativ separate sunt grupate 
pentru a forma o entitate raportoare doar în baza unui contract, fără obţinerea unui interes în dreptul de 
proprietate (de exemplu, combinări în care entităţi separate sunt combinate doar în baza unui contract 
pentru a forma o corporaţie cotată dual). 

Identificarea unei combinări de întreprinderi 
4 O combinare de întreprinderi reprezintă gruparea entităţilor sau a întreprinderilor cu scop lucrativ separate într-

o singură entitate raportoare. Rezultatul aproape tuturor combinărilor de întreprinderi este că o entitate, 
dobânditorul, obţine controlul asupra uneia sau mai multor alte întreprinderi cu scop lucrativ, societatea 
achiziţionată. Dacă o entitate obţine controlul asupra uneia sau mai multor entităţi care nu au scop lucrativ, 
gruparea unor asemenea entităţi nu reprezintă o combinare de întreprinderi. Atunci când o entitate 
achiziţionează un grup de active sau active nete care nu constituie o întreprindere cu scop lucrativ, ea va aloca 
costul grupului între activele şi datoriile identificabile individuale ale grupului pe baza valorilor juste relative 
ale acestora de la data achiziţiei.  

5 O combinare de întreprinderi poate fi structurată într-o varietate de moduri determinate de motive juridice, 
fiscale sau de altă natură. Aceasta poate presupune cumpărarea de către o entitate a capitalurilor proprii ale unei 
alte entităţi, cumpărarea tuturor activelor nete ale altei entităţi, asumarea datoriilor altei entităţi sau cumpărarea 
unei părţi din activele nete ale unei alte entităţi care împreună formează una sau mai multe întreprinderi cu scop 
lucrativ. Combinarea de întreprinderi poate intra în vigoare ca urmare a emiterii de instrumente de capitaluri 
proprii, transferului de numerar, de echivalente de numerar sau alte active, sau o combinaţie a acestora. 
Tranzacţia poate avea loc între acţionarii entităţilor participante la combinare sau între o entitate şi acţionarii 
altei entităţi.  

6 O combinare de întreprinderi poate avea ca efect o relaţie între societatea mamă şi filială în care dobânditorul 
este societatea mamă şi societatea achiziţionată este o filială a dobânditorului. În astfel de circumstanţe, 
dobânditorul aplică acest IFRS în situaţiile financiare consolidate. El include interesul deţinut în societatea 
achiziţionată în orice situaţii financiare individuale pe care le emite ca pe o investiţie într-o filială (a se vedea 
IAS 27 Situaţii financiare consolidate şi individuale). 

7 O combinare de întreprinderi poate presupune cumpărarea activelor nete ale unei alte entităţi, inclusiv orice 
fond comercial, mai degrabă decât cumpărarea capitalului propriu al acelei entităţi. O astfel de combinare nu 
are drept efect o relaţie de tipul societate mamă – filială.  
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8 Incluse în definiţia unei combinări de întreprinderi şi, prin urmare, în aria de aplicabilitate a acestui IFRS sunt 
combinările de întreprinderi în care o entitate obţine control asupra altei entităţi dar pentru care data obţinerii 
controlului (mai exact, data de achiziţie) nu coincide cu data sau datele la care se achiziţionează interesele în 
dreptul de proprietate (mai exact, data sau datele schimbului). Această situaţie poate apărea, de exemplu, atunci 
când o societate în care s-a investit încheie acorduri de răscumpărare a acţiunilor cu o parte din investitori şi, 
drept rezultat, controlul asupra societăţii în care s-a investit se schimbă.  

9 Acest IFRS nu specifică contabilizarea de către asociaţi a intereselor deţinute în asocierile în participaţie (vezi 
IAS 31 Interese în asocierile în participaţie). 

Combinări de întreprinderi care implică entităţi aflate sub control comun 
10 O combinare de întreprinderi care implică entităţi sau întreprinderi cu scop lucrativ aflate sub control comun 

este o combinare de întreprinderi în care toate entităţile sau întreprinderile cu scop lucrativ participante la 
combinare sunt în cele din urmă controlate de aceeaşi parte sau de aceleaşi părţi atât înainte, cât şi după 
realizarea combinării de întreprinderi, iar acel control nu este unul provizoriu.  

11 Un grup de persoane va fi privit ca având controlul asupra unei entităţi atunci când, ca rezultat al acordurilor 
contractuale, acele persoane deţin în mod colectiv puterea de a guverna politicile financiare şi operaţionale ale 
entităţii astfel încât să obţină beneficii de pe urma activităţilor acesteia. Prin urmare, o combinare de 
întreprinderi se situează în afara ariei de aplicabilitate a acestui IFRS atunci când acelaşi grup de persoane 
deţine, ca rezultat al acordurilor contractuale, puterea colectivă supremă de a guverna politicile financiare şi 
operaţionale ale fiecăreia dintre entităţile participante la combinare, astfel încât să obţină beneficii de pe urma 
activităţilor acestora, iar acea putere colectivă supremă nu este provizorie.  

12 O entitate poate fi controlată de o persoană sau de un grup de persoane care acţionează împreună în baza unei 
înţelegeri contractuale, şi acea persoană sau grup de persoane nu se pot supune cerinţelor IFRS privind 
raportarea financiară. Prin urmare, nu este necesar ca entităţile participante la combinare să fie incluse în 
aceleaşi situaţii financiare consolidate pentru ca o combinare de întreprinderi să fie privită ca implicând entităţi 
aflate sub control comun.  

13 Dimensiunea intereselor minoritare în fiecare dintre entităţile participante la combinare, înainte şi după 
combinarea de întreprinderi, nu este relevantă atunci când se determină dacă respectiva combinare implică 
entităţi aflate sub control comun. În mod similar, faptul că una dintre entităţile participante la combinare este o 
filială care a fost exclusă din situaţiile financiare consolidate ale grupului în concordanţă cu IAS 27 nu este 
relevant atunci când se determină dacă o combinare implică entităţi aflate sub control comun.  

METODĂ DE CONTABILIZARE 
14 Toate combinările de întreprinderi vor fi contabilizate prin aplicarea metodei de achiziţie.  

15 Metoda de achiziţie priveşte o combinare de întreprinderi din perspectiva entităţii participante la combinare 
care este identificată ca fiind dobânditorul. Dobânditorul cumpără activele nete şi recunoaşte activele 
achiziţionate şi datoriile şi datoriile contingente asumate, inclusiv pe acelea care nu au fost anterior recunoscute 
de către societatea achiziţionată. Evaluarea activelor şi datoriilor dobânditorului nu este afectată de tranzacţie, 
cum nu sunt nici activele sau datoriile suplimentare ale dobânditorului recunoscute ca rezultat al tranzacţiei, 
deoarece acestea nu fac obiectul tranzacţiei.  

APLICAREA METODEI DE ACHIZIŢIE 
16 Aplicarea metodei de achiziţie presupune următoarele etape: 

(a). Identificarea unui dobânditor; 

(b). Evaluarea costului combinării de întreprinderi; şi 

(c). La data achiziţiei, alocarea costului combinării de întreprinderi activelor achiziţionate şi datoriilor şi 
datoriilor contingente asumate. 

Identificarea dobânditorului 
17 Pentru toate combinările de întreprinderi se va identifica un dobânditor. Dobânditorul este reprezentat 

de entitatea participantă la combinare care obţine controlul asupra celorlalte entităţi sau întreprinderi 
cu scop lucrativ participante la combinare.  

18 Datorită faptului că metoda de achiziţie priveşte o combinare de întreprinderi din perspectiva dobânditorului, se 
presupune că una dintre părţile implicate în tranzacţie poate fi identificată ca fiind dobânditorul.  
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19 Controlul reprezintă puterea de a guverna politicile financiare şi operaţionale ale unei entităţi sau activităţi cu 
scop lucrativ astfel încât să se obţină beneficii de pe urma activităţilor acesteia. Se presupune că o entitate 
participantă la combinare a obţinut controlul asupra altei entităţi participante la combinare atunci când 
achiziţionează mai mult de jumătate din drepturile de vot ale acelei entităţi, cu excepţia cazului în care se poate 
demonstra că un asemenea mod de proprietate nu constituie control. Chiar dacă una dintre entităţile participante 
la combinare nu achiziţionează mai mult de jumătate din drepturile de vot ale celeilalte entităţi participante la 
combinare, este posibil să fi obţinut controlul acelei alte entităţi în cazul în care, ca rezultat al combinării, 
obţine: 

(a). controlul asupra a mai mult de jumătate din drepturile de vot ale celeilalte întreprinderi în virtutea unei 
înţelegeri cu alţi investitori; sau 

(b). Puterea de a guverna politicile financiare şi operaţionale ale celeilalte entităţi în baza unei înţelegeri sau 
a unui contract; sau 

(c). Puterea de a numi sau revoca majoritatea membrilor consiliului director sau ai organului de conducere 
echivalent al celeilalte entităţi; sau 

(d). Puterea de a influenţa majoritatea voturilor la întrunirile consiliului director sau ale organului de 
conducere echivalent al celeilalte întreprinderi. 

20 Cu toate că uneori poate fi dificilă identificarea unui dobânditor, de obicei se pot găsi unele indicaţii care să 
ateste existenţa acestuia. De exemplu: 

(a). Dacă valoarea justă a uneia dintre entităţile participante la combinare este semnificativ mai mare decât 
valoarea justă a celeilalte entităţi participante la combinare, entitatea cu valoarea justă mai mare este 
probabil să fie dobânditorul; 

(b). În cazul în care combinarea de întreprinderi este realizată prin schimbarea de acţiuni comune cu drept 
de vot pentru numerar sau alte active, entitatea care renunţă la numerar sau la alte active este posibil să 
fie dobânditorul; şi 

(c). În cazul în care combinarea de întreprinderi are ca rezultat posibilitatea conducerii uneia dintre 
entităţile participante la combinare de a domina alegerea echipei de conducere pentru întreprinderea 
rezultată din combinare, entitatea a cărei conducere este capabilă de o astfel de dominare este probabil 
să fie dobânditorul. 

21 Într-o combinare de întreprinderi realizată printr-un schimb de titluri de participare în capitalurile proprii, 
entitatea care emite aceste titluri este în mod normal dobânditorul. Totuşi, vor fi luate în considerare toate 
faptele şi circumstanţele pertinente pentru a determina care dintre entităţile participante la combinare deţine 
puterea de a guverna politicile financiare şi operaţionale ale celeilalte (celorlalte) entităţi, în aşa fel încât să 
obţină beneficii de pe urma activităţilor acesteia (acestora). În unele combinări de întreprinderi, la care se face 
referire în mod curent ca fiind achiziţii inverse, dobânditorul este reprezentat de entitatea ale cărei titluri de 
participare în capitalurile proprii au fost achiziţionate, iar entitatea emitentă este societatea achiziţionată. 
Aceasta poate fi situaţia atunci când, de exemplu, o entitate privată face demersuri să fie ea însăşi 
„achiziţionată” de o entitate mai mică din sectorul public, ca modalitate de obţinere a cotării la bursă. Deşi din 
punct de vedere legal entitatea emitentă din sectorul public este privită ca societate mamă, iar entitatea privată 
este privită ca filială, filiala legală este considerată dobânditor dacă deţine puterea de a guverna politicile 
financiare şi operaţionale ale societăţii mamă legale în aşa fel încât să obţină beneficii de pe urma activităţilor 
acesteia. În cele mai multe cazuri, dobânditorul este entitatea mai mare; totuşi, faptele şi circumstanţele asociate 
unei combinări de întreprinderi indică uneori faptul că o entitate mai mică achiziţionează o entitate mai mare. În 
paragrafele B1-B15 din Anexa B sunt furnizate recomandări cu privire la contabilitatea achiziţiilor inverse.  

22 Atunci când o nouă entitate este înfiinţată pentru a emite instrumente de capitaluri proprii cu scopul realizării 
unei combinări de întreprinderi, una dintre entităţile participante la combinare care a existat înainte de 
combinare va fi identificată ca dobânditor pe baza probelor existente.  

23 Într-o manieră similară, atunci când o combinare de întreprinderi implică una sau mai multe entităţi participante 
la combinare, una dintre aceste entităţi care a existat anterior combinării va fi identificată ca dobânditor pe baza 
probelor disponibile. În astfel de cazuri, la determinarea dobânditorului se va avea în vedere, printre altele, care 
dintre entităţile participante la combinare a iniţiat combinarea şi dacă activele sau veniturile uneia dintre 
entităţile participante la combinare le depăşesc în mod semnificativ pe cele ale celorlalte entităţi.  

Costul unei combinări de întreprinderi  
24 Dobânditorul va evalua costul combinărilor de întreprinderi ca sumă agregată între: 
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(a). Valorile juste de la data schimbului ale activelor date, datoriilor existente sau asumate şi 
instrumentelor de capitaluri proprii emise de către dobânditor în schimbul obţinerii controlului 
asupra societăţii achiziţionate; plus 

(b). Orice costuri atribuibile direct combinării de întreprinderi. 

25 Data de achiziţie este data la care dobânditorul obţine efectiv controlul asupra societăţii achiziţionate. Atunci când 
acest lucru este obţinut printr-o singură tranzacţie de schimb, data schimbului coincide cu data achiziţiei. Totuşi, o 
combinare de întreprinderi poate implica mai mult decât o singură tranzacţie de schimb, de exemplu atunci când 
combinarea este realizată în etape prin cumpărări succesive de acţiuni. Atunci când această situaţie are loc: 

(a). Costul combinării este dat de costul agregat al tranzacţiilor individuale; şi 

(b). Data schimbului este data fiecărei tranzacţii de schimb (mai exact, data la care fiecare plasament individual 
este recunoscut în situaţiile financiare ale dobânditorului), în timp ce data de achiziţie este data la care 
dobânditorul obţine controlul asupra societăţii achiziţionate.  

26 Activele date şi datoriile existente sau asumate de către dobânditor în schimbul controlului asupra societăţii 
achiziţionate se cer a fi evaluate, în baza paragrafului 24, la valorile juste de la data schimbului. Prin urmare, atunci 
când decontarea unei părţi sau a totalităţii costului unei combinări de întreprinderi este amânată, valoarea justă a 
acelei componente amânate trebuie să fie determinată prin actualizarea sumelor de plătit la valoarea actualizată de 
la data schimbului, luând în considerare orice prime sau discounturi care este posibil să apară o dată cu decontarea. 

27 Preţul publicat la data schimbului pentru un instrument cotat de capitaluri proprii furnizează cea mai bună probă 
pentru valoarea justă a respectivului instrument şi va fi utilizat, cu excepţia unor circumstanţe rare. Alte probe şi 
metode de evaluare vor fi luate în considerare numai în circumstanţele rare în care dobânditorul poate demonstra 
că preţul publicat la data schimbului nu constituie un indicator credibil pentru valoarea justă şi că celelalte probe şi 
metode de evaluare furnizează o măsură mai credibilă a valorii juste a instrumentului de capital. Preţul publicat la 
data schimbului constitui un indicator lipsit de credibilitate numai atunci când a fost afectat de restrângerea pieţei. 
Dacă preţul publicat la data schimbului nu reprezintă un indicator credibil sau dacă nu există un preţ publicat 
pentru instrumentele de 
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�������������������������societăţii achiziţionate obţinute, funcţie de care dintre cele două 
variante este mai evidentă. Valoarea justă de la data schimbului a activelor monetare date acţionarilor societăţii 
achiziţionate ca alternativă la instrumentele de capitaluri proprii poate furniza, de asemenea, dovada valorii juste 
totale cedate de dobânditor în schimbul controlului asupra societăţii achiziţionate. În orice caz, se vor avea în 
vedere toate aspectele combinării, inclusiv factori importanţi care influenţează negocierile. IAS 39 Instrumente 
financiare: recunoaştere şi evaluare oferă recomandări suplimentare cu privire la determinarea valorii juste a 
instrumentelor de capitaluri proprii.  

28 Costul unei combinări de întreprinderi include datoriile existente sau asumate de către dobânditor în schimbul 
controlului asupra societăţii achiziţionate. Pierderile viitoare sau alte costuri care se preconizează să apară ca 
rezultat al combinării nu constituie datorii existente sau asumate de către dobânditor în schimbul controlului asupra 
societăţii achiziţionate şi, prin urmare, nu sunt incluse ca parte a costului combinării.  

29 Costul unei combinări de întreprinderi include orice costuri direct atribuibile combinării, cum ar fi onorarii 
profesionale plătite contabililor, consilierilor juridici, evaluatorilor şi altor consultanţi care ajută la realizarea 
combinării. Costurile administrative generale, inclusiv costurile de menţinere a unui departament de achiziţii, 
precum şi alte costuri care nu pot fi atribuite direct respectivei combinări ce este contabilizată nu sunt incluse în 
costul combinării: ele sunt recunoscute drept cheltuială atunci când apar.  

30 Costurile aferente pregătirii şi emiterii instrumentelor de capitaluri proprii sunt parte integrantă a tranzacţiei de 
emisiune a datoriilor, chiar şi atunci când datoriile sunt emise în scopul realizării unei combinări de întreprinderi, 
mai degrabă decât costuri direct atribuibile combinării. Prin urmare, entităţile nu vor include astfel de costuri în 
costul unei combinări de întreprinderi. În conformitate cu IAS 39, astfel de costuri vor fi incluse în evaluarea 
iniţială a datoriilor. 

31 În mod similar, costurile aferente emisiunii de instrumente de capitaluri proprii sunt parte integrantă a tranzacţiei 
de emisiune a datoriilor, chiar şi atunci când instrumentele de capitaluri proprii sunt emise în scopul realizării unei 
combinări de întreprinderi, mai degrabă decât costuri direct atribuibile combinării. Prin urmare, entităţile nu vor 
include astfel de costuri în costul unei combinări de întreprinderi. În conformitate cu IAS 32 Instrumente 
financiare: prezentare şi descriere, astfel de costuri reduc încasările din emisiunea de acţiuni.  

Ajustări ale costului unei combinări de întreprinderi în funcţie de evenimente viitoare 
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32 Atunci când un contract privind o combinare de întreprinderi prevede o ajustare a costului combinării în 
funcţie de evenimente viitoare, dobânditorul va include valoarea respectivei ajustări în costul combinării la 
data achiziţiei, dacă ajustarea este probabilă şi poate fi evaluată în mod credibil.  

33 Un contract privind o combinare de întreprinderi poate permite ajustări ale costului combinării care depind de unul 
sau mai multe evenimente viitoare. Ajustarea ar putea depinde, de exemplu, de un nivel specificat al profitului care 
este menţinut sau atins în perioadele viitoare, sau de menţinerea preţului de piaţă al instrumentelor emise. Este 
posibil, de obicei, să se estimeze valoarea oricărei astfel de ajustări la momentul contabilizării iniţiale a combinării 
fără a deteriora credibilitatea informaţiilor, deşi există unele incertitudini. Dacă evenimentele viitoare nu se produc 
sau estimările trebuie revizuite, costul combinării de întreprinderi va fi ajustat în mod corespunzător.  

34 Totuşi, atunci când un contract privind o combinare de întreprinderi prevede o asemenea ajustare, aceasta nu este 
inclusă în costul combinării la momentul contabilizării iniţiale a combinării dacă nu este probabilă sau nu se poate 
evalua într-o manieră credibilă. În cazul în care acea ajustare devine ulterior probabilă şi poate fi evaluată cu 
credibilitate, contraprestaţia suplimentară va fi tratată ca o ajustare a costului combinării. 

35 În unele circumstanţe, dobânditorului i se poate cere să efectueze o plată ulterioară către vânzător, drept 
compensare pentru o reducere a valorii activelor date, instrumentelor de capitaluri proprii emise sau datoriilor 
existente sau asumate de dobânditor în schimbul controlului asupra societăţii achiziţionate. Aceasta este situaţia 
când, de exemplu, dobânditorul garantează preţul de piaţă al instrumentelor de capitaluri sau de datorie emise ca 
parte a costului combinării de întreprinderi şi i se cere să emită instrumente suplimentare de capitaluri sau de 
datorie pentru a reface costul determinat iniţial. În astfel de situaţii, nu se recunoaşte nici un fel de creştere a 
costului combinării de întreprinderi. În cazul instrumentelor de capitaluri proprii, valoarea justă a plăţii 
suplimentare este compensată cu o reducere egală a valorii atribuite instrumentelor emise iniţial. În cazul 
instrumentelor de datorie, plata suplimentară este privită ca o reducere a primei sau o creştere a discountului la 
emisiunea iniţială.  

Alocarea costului unei combinări de întreprinderi activelor achiziţionate şi datoriilor 
şi datoriilor contingente asumate 

36 La data achiziţiei, dobânditorul trebuie să aloce costul unei combinări de întreprinderi recunoscând 
activele, datoriile şi datoriile contingente identificabile ale societăţii achiziţionate care îndeplinesc criteriile 
de recunoaştere din paragraful 37 la valorile juste de la acea dată, cu excepţia activelor imobilizate (sau a 
grupurilor ce urmează a fi cedate) care sunt clasificate ca fiind deţinute în scopul vânzării, în conformitate 
cu IFRS 5 Active imobilizate deţinute în scopul vânzării şi operaţiuni întrerupte, şi care vor fi recunoscute la 
valoarea justă mai puţin costurile de vânzare. Orice diferenţă între costul combinării de întreprinderi şi 
interesul dobânditorului în valoarea justă netă a activelor, datoriilor şi datoriilor contingente identificabile 
astfel recunoscute va fi contabilizată în conformitate cu paragrafele 51-57.  

37 Dobânditorul va recunoaşte în mod distinct activele, datoriile şi datoriile identificabile ale societăţii 
achiziţionate la data de achiziţie numai dacă acestea îndeplinesc, la acea dată, următoarele criterii: 

(a). În cazul unui activ care nu este o imobilizare necorporală, este probabil ca orice beneficii economice 
viitoare asociate să fie generate către dobânditor, iar valoarea justă a acestui activ poate fi evaluată 
în mod credibil; 

(b). În cazul unei datorii care nu este o datorie contingentă, este probabil ca o ieşire de resurse ce 
încorporează beneficii economice să fie cerută pentru a stinge obligaţia, iar valoarea justă a 
respectivei datorii poate fi evaluată în mod credibil;  

(c). În cazul unei imobilizări necorporale sau al unei datorii, valoarea justă a acesteia poate fi evaluată 
în mod credibil.  

38 Contul de profit şi pierdere al dobânditorului va încorpora profiturile şi pierderile societăţii achiziţionate ulterioare 
datei de achiziţie, prin includerea veniturilor şi cheltuielilor societăţii achiziţionate bazate pe costul combinării de 
întreprinderi suportat de dobânditor. De exemplu, cheltuiala cu amortizarea inclusă după data achiziţiei în contul 
de profit şi pierdere al dobânditorului şi care se referă la activele amortizabile ale societăţii achiziţionate se va baza 
pe valorile juste de la data achiziţiei ale acelor active supuse amortizării, mai exact costul aferent lor suportat de 
dobânditor.  

39 Aplicarea metodei de achiziţie începe de la data achiziţiei, acer este data la care dobânditorul obţine efectiv 
controlul asupra societăţii achiziţionate. Deoarece controlul reprezintă puterea de a guverna politicile financiare şi 
operaţionale ale unei entităţi sau activităţi cu scop lucrativ astfel încât să se obţină beneficii de pe urma activităţilor 
acesteia, nu este necesar ca o tranzacţie să fie încheiată sau finalizată prin lege înainte ca dobânditorul să obţină 
controlul. Toate faptele şi circumstanţele pertinente care au legătură cu combinarea de întreprinderi vor fi luate în 
considerare atunci când se determină momentul în care dobânditorul a obţinut controlul.  
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40 Datorită faptului că dobânditorul recunoaşte activele, datoriile şi datoriile contingente identificabile ale societăţii 
achiziţionate care îndeplinesc criteriile de recunoaştere din paragraful 37 la valorile juste de la data achiziţiei, orice 
interes minoritar în societatea achiziţionată este declarat la partea ce revine minorităţii din valoarea justă netă a 
acelor elemente. Paragrafele B16 şi B17 din Anexa B oferă recomandări cu privire la determinarea valorilor juste 
ale activelor, datoriilor şi datoriilor identificabile ale societăţii achiziţionate, în scopul alocării costului combinării 
de întreprinderi.  

Activele şi datoriile identificabile ale societăţii achiziţionate 
41 În conformitate cu paragraful 36, dobânditorul recunoaşte în mod distinct, ca parte a alocării costului combinării, 

numai activele, datoriile şi datoriile identificabile ale societăţii achiziţionate, care existau la data achiziţiei şi 
îndeplinesc criteriile de recunoaştere din paragraful 37. Prin urmare: 

(a). Dobânditorul va recunoaşte datoriile aferente terminării sau reducerii activităţilor societăţii achiziţionate 
ca parte a alocării costului combinării numai atunci când societatea achiziţionată are, la data achiziţiei, o 
datorie existentă pentru restructurare recunoscută în conformitate cu IAS 37 Provizioane, datorii şi active 
contingente; şi  

(b). În momentul în care are loc alocarea costului combinării, dobânditorul nu va recunoaşte datoriile pentru 
pierderi viitoare sau alte costuri preconizate a fi suportate ca rezultat al combinării de întreprinderi.  

42 O plată pe care o entitate este obligată să o facă în baza unui contract, de exemplu, către angajaţi sau furnizori, în 
situaţia în care este achiziţionată în cadrul unei combinări de întreprinderi, reprezintă o obligaţie prezentă a entităţii 
şi este privită ca datorie contingentă până în momentul în care devine probabil că va avea loc o combinare de 
întreprinderi. Obligaţia contractuală este recunoscută ca datorie de acea entitate în conformitate cu IAS 37 atunci 
când o combinare de întreprinderi devine probabilă şi datoria poate fi evaluată în mod credibil. Prin urmare, atunci 
când combinarea de întreprinderi este realizată, acea datorie a societăţii achiziţionate este recunoscută de 
dobânditor ca parte a alocării costului combinării.  

43 Totuşi, planul de restructurare al unei societăţii achiziţionate a cărui execuţie este condiţionată de achiziţionarea 
acelei societăţi în cadrul unei combinări de întreprinderi nu reprezintă o obligaţie prezentă a societăţii achiziţionate 
la momentul imediat anterior combinării de întreprinderi. Acesta nu este nici o datorie contingentă a societăţii 
achiziţionate imediat înainte de combinare deoarece nu constituie o obligaţie posibilă apărută dintr-un eveniment 
trecut, a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare 
nesigure care nu sunt în totalitate sub controlul societăţii achiziţionate. Prin urmare, un dobânditor nu va 
recunoaşte o datorie aferentă unor astfel de planuri de restructurare ca parte a alocării costului combinării.  

44 Activele şi datoriile identificabile care sunt recunoscute în conformitate cu paragraful 36 includ toate activele şi 
datoriile identificabile ale societăţii achiziţionate pe care dobânditorul le achiziţionează sau şi le asumă, inclusiv 
toate activele şi datoriile financiare. Acestea pot include, de asemenea, şi activele şi datoriile nerecunoscute 
anterior în situaţiile financiare ale societăţii achiziţionate datorită faptului că, de exemplu, nu s-au calificat pentru 
recunoaşterea înainte de achiziţie. De exemplu, un beneficiu fiscal apărut din pierderile fiscale ale societăţii 
achiziţionate care nu a fost recunoscut de către aceasta înainte de combinarea de întreprinderi se califică pentru a fi 
recunoscut ca imobilizare necorporală în conformitate cu paragraful 36 dacă este probabil că dobânditorul va avea 
profituri impozabile viitoare în cadrul cărora să poată fi aplicat beneficiul fiscal nerecunoscut.  

Imobilizările necorporale ale societăţii achiziţionate 
45 În conformitate cu paragraful 37, dobânditorul recunoaşte în mod distinct, la data achiziţiei, o imobilizare 

necorporală a societăţii achiziţionate numai dacă aceasta respectă definiţia unei imobilizări necorporale prevăzută 
de IAS 38 Active necorporale şi dacă valoarea justă poate să fie evaluată într-o manieră credibilă. Acest lucru 
înseamnă că dobânditorul recunoaşte ca activ, separat de fondul comercial, un proiect al societăţii achiziţionate de 
cercetare şi dezvoltare aflat în desfăşurare dacă proiectul respectă definiţia unei imobilizări necorporale şi valoarea 
sa justă poate fi evaluată cu credibilitate. IAS 38 oferă recomandări cu privire la modul în care se poate determina 
dacă valoarea justă a unei imobilizări necorporale achiziţionate într-o combinare de întreprinderi se poate evalua 
cu credibilitate.  

46 Un activ nemonetar fără suport fizic trebuie să fie identificabil pentru a putea respecta definiţia unei imobilizări 
necorporale. În conformitate cu IAS 38, un activ îndeplineşte criteriul de identificabilitate din definiţia unei 
imobilizări necorporale numai dacă: 

(a). Este separabil, adică poate să fie separat sau rupt de entitate şi vândut, transferat, închiriat sau schimbat fie 
individual, fie împreună cu un contract, un activ sau o datorie aferentă; sau  

(b). Ia naştere ca urmare a unor drepturi contractuale sau de altă natură juridică, indiferent dacă acele drepturi 
sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi ţi obligaţii.  
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Datoriile contingente ale societăţii achiziţionate 
47 Paragraful 37 specifică faptul că dobânditorul recunoaşte distinct o datorie contingentă a societăţii achiziţionate ca 

parte a alocării costului unei combinări de întreprinderi numai dacă valoarea justă a acesteia poate fi evaluată în 
mod credibil. În cazul în care valoarea justă nu poate fi evaluată cu credibilitate: 

(a). Există un efect rezultant asupra valorii recunoscute drept fond comercial sau contabilizate în conformitate 
cu paragraful 56; şi 

(b). Dobânditorul va prezenta informaţiile cu privire la datoria contingentă cerute de IAS 37.  

Paragraful B16(l) din Anexa B oferă recomandări cu privire la determinarea valorii juste a datoriei contingente.  

48 Ulterior recunoaşterii iniţiale, dobânditorul va evalua datoriile contingente care sunt recunoscute distinct, 
în conformitate cu paragraful 36, la valoarea cea mai mare dintre: 

(a). Valoarea care va fi recunoscută în conformitate cu IAS 37; şi 

(b). Valoarea recunoscută iniţial, mai puţin, acolo unde este cazul, amortizarea cumulată recunoscută în 
conformitate cu IAS 18, Venituri din activităţi curente. 

49 Cerinţa prevăzută de paragraful 48 nu se aplică în cazul contractelor contabilizate în conformitate cu IAS 39 
Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare. Totuşi, angajamentele de creditare excluse din aria de 
aplicabilitate a IAS 39, care nu reprezintă angajamente de a oferi credite la rate ale dobânzii situate la un nivel 
inferior ratelor pieţei, sunt contabilizate ca datorii contingente ale societăţii achiziţionate dacă, la data achiziţiei, nu 
este probabil ca o ieşire de resurse ce încorporează beneficii economice să fie cerută pentru a stinge obligaţia sau 
dacă valoarea obligaţiei nu poate fi evaluată cu suficientă credibilitate. Un astfel de angajament de creditare este 
recunoscut separat, în conformitate cu paragraful 37, ca parte a alocării costului unei combinări numai dacă 
valoarea sa justă poate fi evaluată cu credibilitate.  

50 Datoriile contingente recunoscute distinct ca parte a alocării costului unei combinări de întreprinderi sunt excluse 
din aria de aplicabilitate a IAS 37. Totuşi, dobânditorul va prezenta pentru acele datorii contingente informaţiile 
cerute de IAS 37 pentru fiecare clasă de provizioane.  

Fondul comercial 
51 La data achiziţiei, dobânditorul trebuie să: 

(a). Recunoască drept activ fondul comercial achiziţionat într-o combinare de întreprinderi; şi 

(b). Să evalueze acel fond comercial iniţial la valoarea de cost, aceasta fiind surplusul costului 
combinării de întreprinderi peste interesul dobânditorului în valoarea justă netă a activelor, 
datoriilor şi datoriilor contingente identificabile recunoscute în conformitate cu paragraful 36.  

52 Fondul comercial achiziţionat într-o combinare de întreprinderi reprezintă o plată efectuată de către dobânditor 
prin anticiparea beneficiilor economice viitoare generate de activele care nu pot fi identificate individual şi 
recunoscute în mod distinct.  

53 În măsura în care activele, datoriile sau datoriile contingente identificabile ale societăţii achiziţionate nu 
îndeplinesc criteriile prevăzute de paragraful 37 pentru recunoaşterea distinctă la data achiziţiei, există un efect 
asupra valorii recunoscute ca fond comercial (sau contabilizate în conformitate cu paragraful 56). Acest lucru se 
întâmplă deoarece fondul comercial este evaluat la costul rezidual al combinării de întreprinderi, după 
recunoaşterea activelor, datoriilor şi datoriilor contingente identificabile ale societăţii achiziţionate.  

54 Ulterior recunoaşterii iniţiale, dobânditorul va evalua fondul comercial achiziţionat într-o combinare de 
întreprinderi la cost, mai puţin orice pierderi din depreciere cumulate.  

55 Fondul comercial achiziţionat într-o combinare de întreprinderi nu va fi amortizat. În schimb, dobânditorul va testa 
fondul comercial pentru depreciere anual, sau chiar mai des, dacă evenimente sau modificări ale circumstanţelor 
indică faptul că acesta ar putea fi depreciat, în conformitate cu IAS 36 Deprecierea activelor.  

Surplusul faţă de cost al interesului dobânditorului în valoarea justă a activelor, datoriilor şi 
datoriilor contingente identificabile ale societăţii achiziţionate 

56 În cazul în care interesul dobânditorului in valoarea justă netă a activelor, datoriilor şi datoriilor 
contingente identificabile recunoscute în conformitate cu 
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(b). Va recunoaşte imediat ca profit sau pierdere orice diferenţă rămasă după această reevaluare.  

57 Un câştig recunoscut în conformitate cu paragraful 56 ar putea cuprinde una sau mai multe dintre următoarele 
componente: 

(a). Erori în evaluarea valorii juste fie a costului combinării de întreprinderi, fie a activelor, datoriilor sau 
datoriilor contingente identificabile ale societăţii achiziţionate. Costurile viitoare posibile asociate 
societăţii achiziţionate care nu au fost reflectate corect în valoarea justă a activelor, datoriilor sau datoriilor 
contingente ale societăţii achiziţionate reprezintă cauza potenţială a unor astfel de erori.  

(b). O cerinţă dintr-un standard de contabilitate de a evalua activele nete identificabile achiziţionate la o 
valoare care nu este valoarea justă, dar care este tratată ca şi cum ar fi, în scopul alocării costului 
combinării. De exemplu, recomandarea prevăzută de Anexa B referitoare la determinarea valorilor juste 
ale activelor şi datoriilor identificabile ale societăţii achiziţionate cere ca valoarea atribuită activelor şi 
datoriilor fiscale să nu fie actualizată.  

(c). O cumpărare negociată. 

Combinări de întreprinderi realizate în etape 
58 O combinare de întreprinderi poate implica mai mult decât o singură tranzacţie de schimb, de exemplu atunci când 

combinarea are loc în etape, prin cumpărări succesive de acţiuni. Dacă aceasta este situaţia, fiecare tranzacţie de 
schimb va fi tratată distinct de către dobânditor, utilizând costul tranzacţiei şi informaţiile referitoare la valorile 
juste existente la data fiecărei tranzacţii de schimb, pentru a determina valoarea oricărui fond comercial asociat 
respectivei tranzacţii. Acest procedeu are ca rezultat o comparare, pe fiecare etapă, a costului investiţiilor 
individuale cu interesul dobânditorului în valorile juste din fiecare etapă ale activelor, datoriilor şi datoriilor 
contingente identificabile ale societăţii achiziţionate.  

59 Atunci când o combinare de întreprinderi implică mai mult decât o singură tranzacţie de schimb, valorile juste ale 
activelor, datoriilor şi datoriilor contingente identificabile ale societăţii achiziţionate pot fi diferite la data fiecărei 
tranzacţii de schimb. Deoarece: 

(a). activele, datoriile şi datoriile contingente identificabile ale societăţii achiziţionate sunt retratate noţional la 
valorile lor juste de la data fiecărei tranzacţii de schimb pentru a determina valoarea oricărui fond 
comercial asociat fiecărei tranzacţii în parte; şi 

(b). activele, datoriile şi datoriile contingente identificabile ale societăţii achiziţionate trebuie apoi recunoscute 
de către dobânditor la valorile lor juste de la data achiziţiei,  

orice ajustare a acelor valori juste aferente intereselor dobânditorului deţinute anterior reprezintă o reevaluare şi va 
fi contabilizată în consecinţă. Totuşi, datorită faptului că această reevaluare apare la momentul recunoaşterii 
iniţiale de către dobânditor a activelor, datoriilor şi datoriilor contingente identificabile ale societăţii achiziţionate, 
nu înseamnă că dobânditorul a ales să aplice o politică contabilă de reevaluare a acelor elemente ulterior 
recunoaşterii iniţiale în conformitate cu, de exemplu, IAS 16 Imobilizări corporale.  

60 Înainte de a îndeplini condiţiile unei combinări de întreprinderi, o tranzacţie trebuie să se califice ca investiţie în 
întreprindere asociată şi să fie contabilizată în conformitate cu IAS 28 Investiţii în întreprinderi asociate, utilizând 
metoda punerii în echivalenţă. Dacă aceasta este situaţia, valorile juste ale activelor nete identificabile ale societăţii 
în care s-a investit, de la data fiecărei tranzacţii de schimb vor fi fost determinate anterior, la aplicarea metodei 
punerii în echivalenţă pentru respectiva investiţie.  

Contabilitatea iniţială determinată provizoriu  
61 Contabilitatea iniţială a unei combinări de întreprinderi presupune identificarea şi determinarea valorilor juste ce se 

vor atribui activelor, datoriilor şi datoriilor contingente identificabile ale societăţii achiziţionate, precum şi a 
costului combinării. 

62 În cazul în care contabilitatea iniţială a unei combinări de întreprinderi poate fi determinată numai provizoriu până 
la sfârşitul perioadei în care este realizată combinarea, pentru că fie valorile juste ce se vor atribui activelor, 
datoriilor şi datoriilor contingente identificabile ale societăţii achiziţionate, fie costul combinării poate fi 
determinat numai provizoriu, dobânditorul va contabiliza combinarea utilizând acele valori provizorii. 
Dobânditorul va recunoaşte orice ajustări ale acelor valori provizorii ca urmare a finalizării contabilizării iniţiale: 
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(a). în termen de douăsprezece luni de la data achiziţiei; şi 

(b). începând cu data achiziţiei. Prin urmare: 

(i) Valoarea contabilă a unui activ, unei datorii sau datorii contingente care este recunoscută sau 
ajustată ca rezultat al finalizării contabilizării iniţiale va fi calculată ca şi cum valoarea justă de la 
data achiziţiei ar fi fost recunoscută de la acea dată. 

(ii) Fondul comercial sau orice câştig recunoscut în conformitate cu paragraful 56 va fi ajustat 
începând cu data achiziţiei cu o valoare egală cu ajustarea la valoarea justă de la data achiziţiei a 
activelor, datoriilor şi datoriilor contingente identificabile recunoscute sau ajustate.  

(iii) Informaţiile comparative prezentate pentru perioadele anterioare finalizării contabilizării iniţiale a 
combinării vor fi prezentate ca şi cum contabilizarea iniţială ar fi fost finalizată de la data 
achiziţiei. Acestea includ orice amortizări suplimentare sau alte profituri sau pierderi recunoscute 
ca rezultat al finalizării contabilizării iniţiale.  

Ajustări efectuate după finalizarea contabilizării iniţiale 
63 Cu excepţia celor evidenţiate în paragrafele 33, 34 şi 65, ajustările contabilizării iniţiale a unei combinări de 

întreprinderi făcute după ce acea contabilizate a fost finalizată vor fi recunoscute numai cu scopul de a corecta o 
eroare în conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori. Ajustările 
contabilizării iniţiale a unei combinări de întreprinderi făcute după ce acea contabilizare este finalizată nu vor fi 
recunoscute ca efect al modificărilor estimărilor. În conformitate cu IAS 8, efectul unei modificări a estimărilor va 
fi recunoscut în perioada curentă şi în cele viitoare.  

64 IAS 8 cere unei entităţi să contabilizeze retroactiv o corectare a unei erori şi să prezinte situaţiile financiare ca şi 
cum eroarea nu ar fi apărut, prin retratarea informaţiilor comparative pentru perioada (perioadele) în care a apărut 
eroarea. Prin urmare, valoarea contabilă a unui activ, datorii sau datorii contingente identificabile a societăţii 
achiziţionate care este recunoscută sau ajustată ca rezultat al corectării unei erori va fi calculată ca şi cum valoarea 
justă sau valoarea justă ajustată de la data achiziţiei ar fi fost recunoscută începând cu acea dată. Fondul comercial 
sau orice câştig recunoscut într-o perioadă anterioară în conformitate cu paragraful 56 va fi ajustat retroactiv cu o 
valoarea egală cu valoarea justă la data achiziţiei (sau cu ajustarea la valoarea justă de la data achiziţiei) a activelor, 
datoriilor şi datoriilor contingente identificabile care sunt recunoscute (sau ajustate).  

Recunoaşterea creanţelor privind impozitul amânat după finalizarea contabilizării iniţiale 
65 În cazul în care beneficiul potenţial aferent reportărilor de pierderi fiscale sau altor creanţe privind impozitul 

amânat ale societăţii achiziţionate nu îndeplinesc criteriile prevăzute de paragraful 37 pentru recunoaşterea 
distinctă atunci când o combinare de întreprinderi este contabilizată iniţial dar se realizează ulterior, dobânditorul 
va recunoaşte acel beneficiu ca venit în conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit. În plus, dobânditorul: 

(a). Va reduce valoarea contabilă a fondului comercial până la valoarea care ar fi fost recunoscută în cazul în 
care creanţa privind impozitul amânat ar fi fost recunoscută ca activ identificabil de la data achiziţiei; şi 

(b). Va recunoaşte reducerea valorii contabile a fondului comercial drept cheltuială. 

Totuşi, această procedură nu va avea ca rezultat crearea unui surplus de genul celui descris în paragraful 56, şi nici 
nu va creşte valoarea oricărui câştig recunoscut anterior în conformitate cu paragraful 56.  

PREZENTAREA INFORMAŢIILOR 
66 Un dobânditor va prezenta acele informaţii care vor permite utilizatorilor situaţiilor sale financiare să 

evalueze natura şi efectul financiar al combinărilor de întreprinderi care s-au realizat: 

(a). Pe parcursul perioadei. 

(b). După data bilanţului, dar înainte ca situaţiile financiare să fie autorizate în vederea emiterii.  

67 Pentru ca principiul prevăzut de paragraful 66(a) să poată produce efecte, dobânditorul va prezenta următoarele 
informaţii pentru fiecare combinare de întreprinderi care a fost realizată pe parcursul perioadei: 

(a). Denumirile şi descrierile entităţilor sau activităţilor cu scop lucrativ participante la combinare. 

(b). Data de achiziţie. 

(c). Procentul de instrumente de capitaluri proprii cu drept de vot achiziţionate. 
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(d). Costul combinării şi o descriere a componentelor acelui cost, inclusiv orice costuri direct atribuibile 
combinării. Atunci când instrumentele de capitaluri proprii sunt emise sau pot fi emise ca parte a costului, 
trebuie prezentate, de asemenea, şi următoarele informaţii: 

(i) Numărul de instrumente de capitaluri proprii emise sau care pot fi emise; şi  

(ii) Valoarea justă a acelor instrumente şi baza de determinare a valorii juste. Dacă la data schimbului 
nu există un preţ publicat pentru aceste instrumente, vor fi prezentate ipotezele semnificative 
utilizate pentru determinarea valorii juste. Dacă la data schimbului există un preţ publicat, dar 
acesta nu a fost utilizat ca bază pentru determinarea costului combinării, acest fapt trebuie 
prezentat împreună cu: motivele pentru care preţul publicat nu a fost utilizat; metoda şi ipotezele 
semnificative folosite pentru a atribui o valoare instrumentelor de capitaluri proprii; valoarea 
agregată a diferenţei dintre valoarea atribuită instrumentelor de capitaluri proprii şi preţul publicat 
al acestora.  

(e). Detalii cu privire la orice operaţiuni pe care entitatea s-a decis să le cedeze ca rezultat al combinării. 

(f). Valorile recunoscute la data achiziţiei pentru fiecare clasă de active, datorii şi datorii contingente ale 
societăţii achiziţionate şi, cu excepţia cazului în care prezentarea nu este posibilă, valoarea contabilă a 
fiecăreia dintre acele clase, determinată în conformitate cu IFRS, imediat înainte de combinare. Dacă o 
astfel de prezentare nu este posibilă, acest fapt trebuie evidenţiat, împreună cu o explicaţie a motivului 
pentru care există această situaţie. 

(g). Valoarea oricărui surplus recunoscut în profit sau pierdere în conformitate cu paragraful 56 şi elementul-
rând din contul de profit şi pierdere la care se regăseşte acel surplus. 

(h). O descriere a factorilor care au contribuit la un cost care a avut drept rezultat recunoaşterea fondului 
comercial – o descriere a fiecărei imobilizări necorporale care nu a fost recunoscută distinct de fondul 
comercial şi o explicaţie a motivului pentru care valoarea justă a imobilizării necorporale nu a putut fi 
evaluată în mod credibil – sau o descriere a naturii oricărui surplus recunoscut în profit sau pierdere în 
conformitate cu paragraful 56. 

(i). Valoarea profitului sau pierderii societăţii achiziţionate, de la momentul achiziţiei, incluse în profitul sau 
pierderea dobânditorului aferentă perioadei, cu excepţia cazului în care o astfel de prezentare nu ar fi 
posibilă. Dacă o astfel de prezentare nu ar fi posibilă, acest fapt trebuie evidenţiat, împreună cu o explicaţie 
a motivului pentru care există o asemenea situaţie.  

68 Informaţiile cerute de paragraful 67 vor fi prezentate în valoare agregată pentru toate combinările de întreprinderi 
realizate pe parcursul perioadei de raportare şi care, considerate individual, nu sunt semnificative.  

69 În cazul în care contabilizarea iniţială a unei combinări de întreprinderi care a fost realizată pe parcursul perioadei 
a fost determinată doar provizoriu, conform paragrafului 62, acest fapt trebuie de asemenea evidenţiat, împreună 
cu o explicaţie a motivului pentru care există o astfel de situaţie.  

70 Pentru a pune în aplicare principiul din paragraful 66(a) dobânditorul va prezenta următoarele informaţii, cu 
excepţia cazului în care o astfel de prezentare de informaţii nu este posibilă: 

(a). Veniturile din activităţi curente ale entităţii combinate, aferente perioadei, ca şi cum data de achiziţie 
pentru toate combinările de întreprinderi care s-au realizat pe parcursul perioadei ar fi fost începutul acelei 
perioade. 

(b). Profitul sau pierderea entităţii combinate, aferentă perioadei, ca şi cum data de achiziţie pentru toate 
combinările de întreprinderi care s-au realizat pe parcursul perioadei ar fi fost începutul acelei perioade. 

Dacă prezentarea acestor informaţii nu este posibilă, acest fapt trebuie evidenţiat, împreună cu o explicaţie a 
motivului pentru care există o astfel de situaţie.  

71 Pentru a pune în aplicare principiul din paragraful 66(b) dobânditorul va prezenta informaţiile cerute de paragraful 
67 pentru toate combinările de întreprinderi care au fost realizate după data bilanţului, dar înainte ca situaţiile 
financiare să fie autorizate în vederea emiterii, cu excepţia cazului în care o astfel de prezentare nu este posibilă. 
Dacă prezentarea oricărora dintre aceste informaţii nu este posibilă, acest fapt trebuie evidenţiat, împreună cu o 
explicaţie a motivului pentru care există o astfel de situaţie. 

72 Un dobânditor va prezenta informaţii care permit utilizatorilor situaţiilor sale financiare să evalueze 
efectele financiare ale câştigurilor, pierderilor, corectărilor de erori şi ale altor ajustări recunoscute în 
perioada curentă şi care au legătură cu combinările de întreprinderi ce au fost realizate în perioada curentă 
sau în perioadele anterioare.  

73 Pentru a pune în aplicare principiul din paragraful 72, dobânditorul va prezenta următoarele informaţii: 
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(a). Valoarea şi o explicaţie a oricărui câştig sau pierdere recunoscută în perioada curentă care: 

(i) Se asociază cu activele identificabile achiziţionate sau cu datoriile sau datoriile contingente 
asumate într-o combinare de întreprinderi  care a fost realizată în perioada curentă sau într-o 
perioadă anterioară; şi 

(ii) Are o asemenea mărime, natură sau incidenţă încât prezentarea este relevantă pentru o înţelegere a 
performanţei financiare a entităţii combinate. 

(b). În cazul în care contabilizarea iniţială a unei combinări de întreprinderi care a fost realizată în perioada 
imediat anterioară a fost determinată numai provizoriu la finele acelei perioade, valorile şi explicaţiile 
ajustărilor aduse valorilor provizorii recunoscute pe parcursul perioadei curente.  

(c). Informaţii referitoare la corectările erorilor care se cer a fi prezentate de IAS 8 pentru fiecare dintre 
activele, datoriilor şi datoriile identificabile ale societăţii achiziţionate, sau modificări ale valorilor atribuite 
acelor elemente, pe care dobânditorul le recunoaşte în cursul perioadei curente în conformitate cu 
paragrafele 63 şi 64.  

74 O entitate va prezenta informaţii care permit utilizatorilor situaţiilor sale financiare să evalueze 
modificările survenite în valoarea contabilă a fondului comercial, pe parcursul perioadei.  

75 Pentru a pune în aplicare principiul din paragraful 74, entitatea va prezenta o reconciliere a valorii contabile a 
fondului comercial la începutul şi la sfârşitul perioadei, evidenţiind separat: 

(a). Valoarea brută şi pierderile din depreciere cumulate la începutul perioadei; 

(b). Fondul comercial suplimentar recunoscut pe parcursul perioadei, exceptând fondul comercial inclus într-
un grup ce urmează a fi cedat care, la momentul achiziţiei, îndeplineşte criteriile pentru a fi clasificat ca 
fiind deţinut în scopul vânzării, în conformitate cu IFRS 5; 

(c). Ajustările rezultate din recunoaşterea ulterioară a creanţelor privind impozitul amânat în cursul perioadei, 
în conformitate cu paragraful 65; 

(d). Fondul comercial inclus într-un grup ce urmează a fi cedat clasificat ca fiind deţinut în scopul vânzării în 
conformitate cu IFRS 5 şi fondul comercial derecunoscut în cursul perioadei fără să fi fost inclus anterior 
într-un grup ce urmează a fi cedat clasificat ca fiind deţinut în scopul vânzării; 

(e). Pierderile din depreciere recunoscute în cursul perioadei în conformitate cu IAS 36; 

(f). Diferenţele de curs nete apărute în cursul perioadei în conformitate cu IAS 21 Efectele variaţiilor 
cursurilor de schimb valutar; 

(g). Orice alte modificări ale valorii contabile în cursul perioadei; şi 

(h). Valoarea brută şi pierderile din depreciere cumulate la sfârşitul perioadei. 

76 Entitatea prezintă informaţii referitoare la valoarea recuperabilă şi la deprecierea fondului comercial în 
conformitate cu IAS 36, pe lângă informaţiile care se cer a fi prezentate şi care sunt prevăzute de paragraful 75(e). 

77 În cazul în care, în orice situaţie, prezentările de informaţii cerute de acest IFRS nu îndeplinesc obiectivele stabilite 
în paragrafele 66, 72 şi 74, entitatea va prezenta informaţii suplimentare necesare pentru atingerea respectivelor 
obiective.  

PREVEDERI TRANZITORII ŞI DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 
78 Cu excepţia celor prevăzute de paragraful 85, acest IFRS se va aplica la contabilitatea combinărilor de 

întreprinderi pentru care data acordului este la sau după 31 martie 2004. Acest IFRS se va aplica, de asemenea, la 
contabilitatea: 

(a) Fondului comercial apărut într-o combinare de întreprinderi pentru care data acordului este la sau după 31 
martie 2004; sau 

(b) Oricărui surplus al interesului dobânditorului în valoarea justă netă a activelor, datoriilor şi datoriilor 
contingente identificabile ale societăţii achiziţionate, peste costul unei combinări de întreprinderi pentru 
care data acordului este la sau după 31 martei 2004.  

Fondul comercial recunoscut anterior 
79 O entitate va aplica acest IFRS prospectiv, de la începutul primei perioade anuale cu începere la sau după 31 

martie 2004, fondului comercial achiziţionat într-o combinare de întreprinderi pentru care data acordului a fost 
înainte de 31 martie 2004, precum şi fondului comercial apărut de pe urma unui interes deţinut într-o entitatea 
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controlată în comun, obţinut înainte de 31 martie 2004 şi contabilizat prin aplicarea consolidării proporţionale. Prin 
urmare, o entitate: 

(a) Va întrerupe amortizarea unui stfel de fond comercial de la începutul primei perioade anuale cu începere 
de la sau după 31 martie 2004; 

(b) Va elimina valoarea contabilă a amortizării cumulate aferente printr-o0 reducere corespondentă a valorii 
fondului comercial la începutul primei perioade anuale cu începere de la sau după 31 martie 2004; şi 

(c) Va testa fondul comercial la depreciere, în conformitate cu IAS 36 (revizuit 2004), de la începutul primei 
perioade anuale cu începere de la sau după 31 martie 2004. 

80 Dacă o entitate a recunoscut anterior fondul comercial ca deducere din capitalurile proprii, ea nu va recunoaşte acel 
fond comercial în profit sau pierdere atunci când va ceda, total sau parţial, activitatea cereia îi este aferent fondul 
comercial sau atunci când o unitate generatoare de numerar căreia îi este aferent fondul comercial se depreciază.  

Fondul comercial negativ recunoscut anterior 
81 Valoarea contabilă la începutul primei perioade anuale cu începere de la sau după 31 martie 2004 a fondului 

comercial negativ care a apărut fie  

(a) dintr-o combinare de întreprinderi pentru care data acordului a fost înainte de 31 martie 2004, fie 

(b) dintr-un interes deţinut într-o entitate controlată în comun obţinut înainte de 31 martie 2004 şi contabilizat 
prin aplicarea consolidării proporţionale 

va fi derecunoscută la începutul acelei perioade, împreună cu o ajustare corespondentă a soldului de deschidere al 
contului de rezultat reportat.  

Imobilizări necorporale recunoscute anterior 
82 Valoarea contabilă a unui element clasificat ca imobilizare necorporală care fie  

(a) a fost achiziţionat într-o combinare de întreprinderi pentru care data acordului a fost înainte de 31 martie 
2004, fie 

(b) apare ca urmare a unui interes deţinut într-o entitate controlată în comun obţinut înainte de 31 martie 2004 
şi contabilizat prin aplicarea consolidării proporţionale 

va fi reclasificată ca fond comercial la începutul primei perioade anuale cu începere de la sau după 31 martie 2004, 
dacă respectiva imobilizare necorporală nu îndeplinesşte la acea dată crieriul de identificabilitate prevăzut de IAS 
38 (revizuit 2004). 

Investiţii contabilizate prin metoda punerii în echivalenţă 
83 Pentru investiţiile contabilizate prin aplicarea metodei punerii în echivalenţă şi achiziţionate la sau după data de 31 

martie 2004, o entitate va aplica acest IFRS la contabilitatea: 

(a) Oricărui fond comercial achiziţionat inclus în valoarea contabilă a acelei investiţii. Prin urmare, 
amortizarea respectivului fond comercial noţional nu va fi inclusă în determinarea părţii ce revine entităţii 
din profiturile sau pierderile societăţii în care s-a investit. 

(b) Oricărui surplus, inclus în valoarea contabilă a invstiţiei, al interesului entităţii în valoarea justă netă a 
activelor, datoriilor şi datoriilor contingente identificabile ale societăţii în care s-a investit, peste costul 
investiţiei. Prin urmare, o entitate va include acel surplus ca venit în determinarea părţii ce revine entităţii 
din profiturile sau pierderile societăţii în care s-a investit, în perioada în care a fost achiziţionată investiţia.  

84 Pentru investiţiile contabilizate prin aplicarea metodei punerii în echivalenţă şi achiziţionate înainte de 31 martie 
2004: 

(a) O entitate va aplica acest IFRS prospectiv, de la începutul primei perioade anuale cu începere de la sau 
după 31 martie 2004, oricărui fond comercial achiziţionat inclus în valoarea contabilă a respectivei 
investiţii. Prin urmare, o entitate va întrerupe, începând cu acea dată, includerea amortizării acelui fond 
comercial în determinarea părţii ce revine entităţii din profiturile sau pierderile societăţii în care s-a 
investit.  

(b) O entitate va derecunoaşte orice fond comercial negativ inclus în valoarea contabilă a acelei investiţii la 
începutul primei perioade anuale cu începere de la sau după 31 martie 2004, împreună cu o ajustare 
corespondentă a soldului de deschidere a contului de rezultat reportat.  
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Aplicare retroactivă limitată 
85 Unei entităţi îi este permisă aplicarea cerinţelor prevăzute de acest IFRS pentru fondul comercial existent la orice 

dată anterioară datelor de intrare în vigoare evidenţiate de paragrafele 78-84, sau după această dată, precum şi 
pentru combinările de întreprinderi care apar începând cu orice dată anterioară datelor de intrare în vigoare 
evidenţiate de paragrafele 78-84, cu condiţia ca: 

(a). Evaluările şi alte informaţii necesare pentru aplicarea acestui IFRS la combinările de întreprinderi 
anterioare să fi fost obţinute la momentul care respectivele combinări au fost contabilizate iniţial; şi 

(b). Entitatea să aplice prospectiv şi IAS 36 (revizuit 2004) şi IAS 38 (revizuit 2004) de la aceeaşi dată, iar 
evaluările şi alte informaţii necesare pentru aplicarea acelor Standarde să fi fost obţinute anterior de către 
entitate astfel încât nu mai fie nevoie să se determine estimări care ar fi trebuit să fie făcute la o dată 
anterioară.  

RETRAGEREA ALTOR NORME 
86 Acest IFRS înlocuieşte IAS 22 Combinări de întreprinderi (emis în 1998). 

87 Acest IFRS înlocuieşte următoarele Interpretări: 

(a). SIC-9 Combinări de întreprinderi – Clasificare fie ca achiziţii, fie ca uniuni de interese 

(b). SIC–22 Combinări de întreprinderi – Ajustarea ulterioară a valorilor juste şi a fondului comercial 
raportate iniţial 

(c). SIC–28 Combinări de întreprinderi – „Data schimbului” şi valoarea justă a instrumentelor de capital.  
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Anexa A 
Definiţii ale termenilor 
 

Această Anexă constituie parte integrantă a acestui IFRS.  

Data la care se încheie un acord de fond între părţile participante la combinare şi, în cazul entităţilor cotate public, data la 
care acest acord este anunţat publicului larg. În cazul unei preluări ostile, cea dintâi dată la care este realizat acordul de 
fond între părţile participante la combinare este data la care un număr suficient de acţionari ai societăţii achiziţionate au 
acceptat oferta dobânditorului de obţinere de către acesta a controlului asupra societăţii achiziţionate. ��Activitate cu 
Un set integrat de activităţi şi active desfăşurate şi gestionate cu scopul de a oferi: 

(a) rentabilitate investitorilor; sau 

(b) costuri mai reduse sau alte beneficii economice directe şi proporţionale deţinătorilor de poliţe sau participanţilor. 
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O activitate cu scop lucrativ constă, în general, din intrări, procese aplicate acestor intrări şi ieşiri de rezultate care sunt, 
sau care vor fi utilizate pentru generarea veniturilor. Dacă fondul comercial este prezent într-un set transferat de activităţi 
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O combinare de întreprinderi în care toate entităţile sau activităţile cu scop lucrativ participante la combinare sunt în 
cele din urmă controlate de către aceeaşi parte sau aceleaşi părţi, atât înainte, cât şi după combinare, iar respectivul 
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Datoria contingentă are înţelesul dat în IAS 37 Provizioane, datorii şi active contingente, şi anume: 
a) o obligaţie posibilă, apărută ca urmare a unor evenimente trecute şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de 

apariţia sau de neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul 
întreprinderii; sau 

b) o obligaţie prezentă, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, dar care nu este recunoscută deoarece: 
i) nu este probabil că va fi necesară o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice pentru stingerea 

acestei obligaţii; sau  
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Puterea de a guverna politicile financiare şi operaţionale ale unei entităţi sau activităţi cu scop lucrativ în aşa fel încât 
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Atunci când o combinare de întreprinderi este realizată ca urmare a unei singure tranzacţii de schimb, data schimbului 
reprezintă data achiziţiei. Atunci când o combinare de întreprinderi presupune mai mult decât o singură tranzacţie de 
schimb, de exemplu atunci când este realizată în etape, prin cumpărări succesive de acţiuni, data schimbului este data la 
care fiecare investiţie individuală este recunoscută în situaţiile financiare ale dobânditorului. ��Valoare justă�Suma 
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Suma pentru care un activ poate fi tranzacţionat sau o datorie poate fi decontată, de bunăvoie, între părţi aflate în 
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Beneficii economice viitoare apărute din active care nu au capacitatea de a fi identificate individual şi recunoscute în mod 
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Imobilizarea necorporală are înţelesul dat în IAS 38 Active necorporale, şi anume un activ identificabil nemonetar, fără 

 
�22 - � PAGE �35�� © Copyright IASCF



STANDARD INTERNAŢIONAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ MARTIE 2004 
 

� 
 22 - �PAGE  �36�© Copyright IASCF 



IFRS 3 COMBINĂRI DE ÎNTREPRINDERI 
 

Asocierea în participaţie are înţelesul dat în IAS 31 Interese în asocierile în participaţie, şi anume o înţelegere 
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Partea din profitul sau pierderea şi activele nete ale unei filiale, atribuite unor interese care nu sunt deţinute de către 
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O entitate alta decât o entitate deţinută de un investitor, cum ar fi o societate mutuală de asigurări sau o entitate 
cooperatistă mutuală, care furnizează deţinătorilor de poliţe sau participanţilor costuri mai reduse sau alte beneficii 
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O entitate pentru care există utilizatori care se bazează pe situaţiile financiare cu scop general ale entităţii ca fiind sursa 
de informaţii utile pentru formularea deciziilor cu privire la alocarea resurselor. O entitate raportoare poate fi o singură 
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O entitate, inclusiv o entitate neînregistrată, de genul unui parteneriat, care este controlată de o altă entitate (cunoscută 
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