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 1 INTRODUCERE

INTRODUCERE PRIVIND CONSILIUL 
PENTRU STANDARDE INTERNAŢIONALE 

DE CONTABILITATE PENTRU SECTORUL PUBLIC
Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public® 
(IPSASB®) elaborează standarde contabile pentru entităţile din sectorul public, de nu  mite 
Stan darde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public™ (IPSAS-uri™). 
IPSASB recunoaşte avantajele majore ale prezentării unor informaţii financiare con-
sec vente şi comparabile în toate jurisdicţiile şi consideră că IPSAS-urile vor juca un 
rol esen ţial în fructificarea acestor avantaje. IPSASB încurajează puternic guvernele şi 
normalizatorii na ţionali să se implice în elaborarea acestor standarde prin trimiterea de 
co mentarii pe marginea propunerilor emise în proiectele de expunere şi documentele 
de consultare.

IPSASB emite IPSAS-uri care tratează raportarea financiară conform contabilităţii de 
casă şi contabilităţii pe bază de angajamente. IPSAS-urile conforme cu contabilitatea 
de angajamente se bazează pe Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 
(IFRS-uri), emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), 
în măsura în care dispoziţiile acestor standarde sunt aplicabile sectorului public. Acestea 
tratează şi aspecte specifice sectorului public referitoare la raportarea financiară care nu 
sunt tratate în IFRS-uri.

Adoptarea de către guverne a IPSAS-urilor va îmbunătăţi atât calitatea, cât şi comparabi-
litatea informaţiilor financiare raportate de entităţile din sectorul public din întreaga 
lume. IPSASB recunoaşte dreptul guvernelor şi al normalizatorilor naţionali de a ela-
bora standarde contabile şi îndrumări pentru raportarea financiară din jurisdicţiile lor. 
IPSASB încurajează adoptarea IPSAS-urilor şi armonizarea dispoziţiilor naţionale cu 
IPSAS-urile. Situaţiile financiare trebuie caracterizate ca fiind conforme cu IPSAS-urile 
doar dacă respectă toate dispoziţiile din fiecare IPSAS aplicabil.
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ROLUL 
FEDERAŢIEI INTERNAŢIONALE A CONTABILILOR 

Federaţia Internaţională a Contabililor® (IFAC®) serveşte interesul public prin contribui-
rea la dezvoltarea unor organizaţii, pieţe şi economii puternice şi durabile. Aceasta 
pledează pentru tran s pa renţa, responsabilitatea şi comparabilitatea raportării financiare; 
ajută la dezvoltarea profesiei contabile; şi face cunoscute importanţa şi valoarea conta-
bililor pentru infrastructura financiară globală. Fondată în 1977, IFAC este formată în 
prezent din peste 175 de membri şi asociaţi din peste 130 de ţări şi jurisdicţii, reprezentând 
aproape 3 mi lioane de contabili din practica publică, educaţie, servicii de stat, industrie 
şi comerţ.

Ca parte a mandatului său în interesul public, IFAC contribuie la dezvoltarea, adoptarea 
şi implementarea de standarde internaţionale de contabilitate pentru sectorul public de 
înaltă calitate, îndeosebi prin sprijinul acordat Consiliului pentru Standarde Internaţio-
nale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB). IFAC asigură resursele umane, 
gestionarea infrastructurii, suportul în comunicare şi finanţarea acestui consiliu norma-
liza tor de standarde independent şi facilitează nominalizările şi procesul de selecţie a 
mem brilor consiliului. 

IPSASB îşi stabileşte agenda proprie şi aprobă publicaţiile în conformitate cu proce du ra 
sa stabilită şi fără implicarea IFAC. IFAC nu are capacitatea de a influenţa agenda sau 
publicaţiile. IFAC publică manualele, standardele şi alte publicaţii și deţine drepturile 
de autor. 

Independenţa IPSASB este protejată printr-o serie de modalităţi:

● Transparenţă totală, atât în ceea ce priveşte procedura stabilită pentru normalizare, 
cât şi cu privire la accesul public la materialele de pe agendă, întâlniri, precum şi 
printr-o bază pentru concluzii publicată cu fiecare standard final; 

●	 Implicarea observatorilor în procesul de normalizare; şi

●	 Cerinţa ca membrii IPSASB, precum şi organizaţiile care nominalizează sau 
sunt angajatorii acestor membri să adere la misiunea consiliului de a acţiona cu 
independenţă, integritate şi în interes public.

Grupul Consultativ (CAG) al IPSASB este o parte integrantă şi esenţială a procesului de 
consultare desfăşurat de IPSASB. Reprezentanţii organismelor membre ale CAG oferă 
consiliere pe diverse domenii, inclusiv:

● Strategia, programul de lucru şi agenda IPSASB, inclusiv priorităţile din cadrul 
proiectelor;

● Proiectele IPSASB, inclusiv opinii pe teme tehnice esenţiale sau aspecte care pot 
crea dificultăţi în adoptarea sau implementarea eficientă a IPSAS; şi

● Alte aspecte relevante pentru activităţile de normalizare derulate de IPSASB.
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ROLUL FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE A CONTABILILOR

Activităţile care ţin de guvernare şi normalizare derulate de IPSASB sunt supervizate 
de Comitetul pentru Interesul Public (PIC), care se asigură că aceste activităţi respectă 
pro ce durile stabilite şi reflectă interesul public.

PIC este format din persoane cu experienţă în sectorul public sau în raportarea financiară, 
dar şi implicate profesional în organizaţii care sunt interesate să promoveze informaţii 
financiare de înaltă calitate şi comparabile la nivel internaţional.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi pagina web a IFAC la www.ifac.org.

http://www.ifac.org/
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DOMENIUL DE APLICARE AL PREZENTULUI MANUAL

EDIŢIA 2020
Prezentul Manual reuneşte, ca referinţe permanente, informaţii de bază despre Federa-
ţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi textul oficial al Standardelor Internaţionale 
de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri), precum şi alte publicaţii emise de 
IPSASB începând cu data de 31 ianuarie 2020.



 5 MODIFICĂRI

MODIFICĂRI DE FOND FAŢĂ DE EDIŢIA DIN 2019 
A MANUALULUI

Norme emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public
Prezentul Manual conţine setul complet al normelor pentru raportarea financiară din sec-
torul public emise de Consiliul pentru Stan darde Internaţionale de Contabilitate pentru 
Sectorul Public (IPSASB).

Referinţe
Prezentul Manual conţine referinţe la Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri) 
şi la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) emise de Consiliul 
pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB). Textul aprobat al IAS-urilor şi 
IFRS-urilor este cel publicat de IASB în limba engleză, iar exemplare ale acestora pot 
fi obţinute direct de la departamentul de relații publice al Fundației IFRS, Columbus 
Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, United Kingdom.

E-mail: publications@ifrs.org

Internet: www.ifrs.org

Amendamente
IPSASB a aprobat amendamentele la IPSAS 19, Provizioane, datorii contingente și 
active contingente, și IPSAS 42, Beneficii sociale, ca urmare a documentului Servicii 
colective și individuale (Amendamente la IPSAS 19) emis de IPSASB.

O serie de alte IPSAS-uri au mai fost modificate ca urmare a proiectului IPSASB 
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2019. Proiectul presupune efectuarea unor modificări fără 
caracter urgent, dar care sunt necesare. Următoarele documente au fost modificate:

● IPSAS 5, Costurile îndatorării; 

● IPSAS 13, Contracte de leasing;

● IPSAS 21, Deprecierea activelor generatoare de fluxuri nemonetare;

● IPSAS 26, Deprecierea activelor generatoare de numerar;

● IPSAS 30, Instrumente financiare: prezentarea informațiilor;

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Con-
tabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente;

● IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public.

mailto:publications%40ifrs.org?subject=
http://www.ifrs.org/
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PREFAŢĂ LA STANDARDELE INTERNAŢIONALE 
DE CONTABILITATE PENTRU SECTORUL PUBLIC

Istoricul Prefeţei

Prefaţa a fost emisă în 2000.

În noiembrie 2004, IPSASB a emis o Prefaţă revizuită.

În decembrie 2006, IPSASB a modificat Prefaţa.

În martie 2012, IPSASB a emis o Prefaţă revizuită.

În martie 2016, IPSASB a emis o Prefaţă revizuită.
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PREFAŢĂ LA STANDARDELE INTERNAŢIONALE 
DE CONTABILITATE PENTRU SECTORUL PUBLIC

Introducere
1. Prezenta Prefaţă la Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Pu-

blic (IPSAS-uri) prezintă obiectivele Consiliului pentru Standarde Internaţionale 
de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) şi explică domeniul de aplicare 
şi autoritatea IPSAS-urilor. Prefaţa trebuie utilizată ca referinţă pentru interpre-
tarea documentelor de consultare, a altor documente de discuţie, a proiectelor de 
expunere, a Orientărilor privind Practicile Recomandate şi a standardelor elabo rate 
şi emise de IPSASB.

2. Misiunea Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), aşa cum este prezentată 
în constituţia sa, este „de a servi interesul public prin contribuirea la elaborarea, 
adoptarea şi implementarea de standarde şi îndrumări internaţionale de înaltă 
calitate; contribuirea la dezvoltarea unor organizaţii profesionale contabile şi a 
unor firme de contabilitate puternice, precum şi la practici de înaltă calitate ale 
profesioniştilor contabili; promovarea valorii profesioniştilor contabili la nivel 
mondial; şi susţinerea aspectelor de interes public în cazul cărora expertiza 
profesiei contabile este foarte relevantă”. În vederea îndeplinirii acestei misiuni, 
Consiliul de administraţie al IFAC a înfiinţat IPSASB, care funcţionează ca un 
organism normalizator de standarde independent, sub egida IFAC.

3. IPSASB serveşte interesul public prin elaborarea şi emiterea, pe propria răs pun-
dere, de standarde de contabilitate şi alte publicaţii pentru a fi utilizate de entităţile 
din sectorul public descrise la punctul 10 de mai jos.

4. Informaţiile referitoare la componenţa IPSASB, durata mandatelor, procedurile 
referitoare la şedinţe şi procedura stabilită sunt prezentate în Termenii de referinţă 
ai IPSASB, care sunt aprobaţi de Consiliul de administraţie al IFAC.

Obiectivul IPSASB
5. Obiectivul IPSASB este de a servi interesul public prin elaborarea de standarde 

de contabilitate şi alte publicaţii de înaltă calitate pentru a fi utilizate de entităţile 
din sectorul public din întreaga lume la întocmirea rapoartelor financiare cu scop 
general. 

6. Astfel se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii şi transparenţei raportărilor financiare 
din sectorul public prin furnizarea unor informaţii mai bune pentru gestiunea 
financiară şi procesul decizional din sectorul public. În vederea îndeplinirii acestui 
obiectiv, IPSASB susţine convergenţa standardelor internaţionale şi naţionale de 
contabilitate pentru sectorul public, precum şi convergenţa bazelor statistice şi 
de contabilitate ale raportării financiare, după caz; şi, de asemenea, promovează 
acceptarea standardelor şi a altor publicaţii ale sale.

7. În vederea îndeplinirii obiectivului său, IPSASB elaborează şi emite următoarele 
publicaţii: 
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● IPSAS-uri, ca standarde care trebuie aplicate la întocmirea rapoartelor fi nan-
  ciare cu scop general ale entităţilor din sectorul public. 

● Orientări privind Practicile Recomandate (RPG-uri), pentru a oferi îndrumări 
privind bunele practici pe care entităţile din sectorul public sunt încurajate 
să le urmeze. 

● Studii, pentru a oferi consultanţă pentru problemele de raportare financiară 
din sectorul public. Acestea au la bază studierea bunelor practici şi a celor 
mai eficiente metode pentru tratarea problemelor avute în vedere.

● Alte documente şi rapoarte de cercetare, pentru a oferi informaţii care să 
contribuie la baza de cunoştinţe despre problemele şi evoluţiile din do me-
niul raportării financiare din sectorul public. Acestea sunt menite să ofere 
informaţii noi sau perspective inovatoare şi sunt realizate, în general, prin 
in termediul unor activităţi de cercetare cum ar fi: cercetarea literaturii de 
spe  cialitate, studii de tip chestionar, interviuri, experimente, studii de caz 
şi analize.

Domeniul de aplicare şi autoritatea Standardelor Internaţionale 
de Contabilitate pentru Sectorul Public
Domeniul de aplicare al standardelor

8. IPSASB elaborează IPSAS-uri care se aplică pentru contabilitatea pe bază de 
an  gajamente şi IPSAS-uri care se aplică pentru contabilitatea de casă.

9. IPSAS-urile stabilesc dispoziţii privind tratarea tranzacţiilor şi a altor evenimente 
în rapoartele financiare cu scop general. Rapoartele financiare cu scop general 
sunt rapoarte financiare menite să satisfacă nevoile de informaţii ale unor utili-
zatori care nu pot impune întocmirea unor rapoarte financiare adaptate nevoilor 
lor specifice de informaţii. 

10. IPSAS-urile sunt concepute pentru a fi aplicate entităților din sectorul public1 
care îndeplinesc toate criteriile următoare:

(a) Sunt responsabile de furnizarea unor servicii2 în folosul public și/sau redis-
tribuie venitul și patrimoniul;

(b) Își finanțează în principal activitățile, direct sau indirect, prin interme-
diul taxelor și/sau al transferurilor din partea altor niveluri de guvernare, 
contribuțiilor sociale, datoriilor sau comisioanelor; și

(c) Nu au ca obiectiv primar realizarea profiturilor.

1 Punctul 1.8 din Cadrul general conceptual de raportare financiară cu scop general pentru entitățile 
din sec  torul public identifică o gamă largă de entități din sectorul public pentru care au fost concepute 
IPSAS-urile.

2 Serviciile respective includ bunuri, servicii și consiliere politică, inclusiv pentru alte entități din sectorul 
public.
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11. Orice limitare a aplicabilităţii unor anumite IPSAS-uri este clar menţionată în 
standardele respective. IPSAS-urile nu sunt concepute pentru a fi aplicate elemen-
telor nesemnificative.

12. IPSASB a adoptat o regulă conform căreia toate punctele din IPSAS-uri trebuie 
să aibă aceeaşi autoritate, iar autoritatea unei anumite prevederi trebuie să fie de-
terminată de formularea folosită. În consecinţă, IPSAS-urile aprobate de IPSASB 
după 1 ianuarie 2006 includ puncte tipărite cu caractere aldine şi puncte tipărite 
cu caractere normale, care au aceeaşi autoritate. Punctele tipărite cu ca ractere 
al dine stipulează principiile fundamentale. Un IPSAS individual trebuie citit în 
contextul obiectivului său şi al Bazei pentru concluzii (dacă există) stipulate în 
acel IPSAS şi al prezentei Prefeţe.

IPSAS-urile pentru contabilitatea de angajamente şi pentru contabilitatea 
de casă

13. IPSASB elaborează IPSAS-uri pentru contabilitatea de angajamente care:

● Sunt convergente cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 
(IFRS-uri) emise de IASB prin adaptarea acestora la contextul sectorului 
public, atunci când este adecvat. În desfăşurarea acestui proces, IPSASB 
în cearcă, ori de câte ori este posibil, să menţină tratamentul contabil şi textul 
original al IFRS-urilor, cu excepţia cazurilor în care un aspect semnificativ 
aferent sectorului public justifică o abatere; şi

● Tratează problemele de raportare financiară aferente sectorului public care 
nu sunt tratate prin adaptarea IFRS-urilor sau pentru care nu au fost elaborate 
IFRS-uri de către IASB.

14. [Eliminat]

15. IPSASB a emis, de asemenea, un IPSAS comprehensiv pentru contabilitatea de 
casă, care include secţiuni referitoare la prezentările de informaţii obligatorii şi 
re comandate.

Trecerea de la contabilitatea de casă la contabilitatea de angajamente

16. IPSAS-ul pentru contabilitatea de casă încurajează o entitate să prezinte în mod 
voluntar informaţii pe bază de angajamente, chiar dacă situaţiile sale financiare 
principale vor fi întocmite pe principiul contabilităţii de casă. O entitate care se află 
în procesul de trecere de la contabilitatea de casă la contabilitatea de angaja men te 
ar putea dori să includă anumite prezentări de informaţii pe bază de angaja mente 
pe parcursul acestui proces. Statutul (de exemplu, auditate sau neauditate) şi 
localizarea informaţiilor suplimentare (de exemplu, în notele la situaţiile financiare 
sau într-o secţiune suplimentară separată a raportului financiar) vor depinde de 
caracteristicile informaţiilor (de exemplu, fiabilitate şi exhaustivitate), precum 
şi de orice legislaţie sau reglementări referitoare la raportarea financiară într-o 
anumită jurisdicţie.
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17. IPSASB încearcă, de asemenea, să faciliteze conformitatea cu IPSAS-urile 
pen tru contabilitatea de angajamente prin utilizarea unor prevederi tranzitorii în 
anu mite standarde. În cazurile în care există prevederi tranzitorii, ele îi pot acorda 
unei entităţi o perioadă suplimentară pentru respectarea tuturor dispoziţiilor unui 
anumit IPSAS pentru contabilitatea de angajamente sau pot să ofere scutiri de la 
anumite dispoziţii la aplicarea iniţială a unui IPSAS. O entitate poate alege în orice 
moment să adopte contabilitatea de angajamente în conformitate cu IPSAS-urile. 
Odată decisă adoptarea contabilităţii de angajamente în conformitate cu IPSAS-urile, 
prevederile tranzitorii menţionează perioada de timp disponibilă pentru a face 
tre cerea. La expirarea prevederilor tranzitorii, entitatea va raporta în totalitate în 
conformitate cu toate IPSAS-urile pentru contabilitatea de angajamente.

18. Punctul 28 din IPSAS 1, Prezentarea situaţiilor financiare, include următoarea 
dispoziţie:

O entitate ale cărei situaţii financiare sunt conforme IPSAS-urilor 
trebuie să prezinte în note o declaraţie explicită şi fără rezerve pri vind 
această conformitate. Situaţiile financiare nu trebuie descrise drept 
conforme IPSAS-urilor dacă se conformează tuturor dispoziţiilor din 
IPSAS-uri.

19. IPSAS 1 prevede, de asemenea, prezentarea măsurii în care entitatea a aplicat 
orice prevederi tranzitorii.

Autoritatea Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public

20. În fiecare jurisdicţie pot exista norme care reglementează problema rapoartelor 
financiare cu scop general ale entităţilor din sectorul public. Aceste norme pot 
lua forma unor dispoziţii de raportare statutare, a directivelor şi a instrucţiunilor 
de raportare financiară şi/sau a standardelor de contabilitate promulgate de gu-
vernele, organismele de reglementare şi/sau organismele profesionale contabile 
din respectiva jurisdicţie.

21. IPSASB consideră că adoptarea IPSAS-urilor, împreună cu prezentarea infor ma-
ţiilor privind conformitatea cu acestea, va duce la o îmbunătăţire sem nificativă 
a calităţii raportării financiare cu scop general a entităţilor din sectorul public. 
Aceasta, la rândul ei, este probabil să consolideze gestionarea finanţelor publice, 
conducând la evaluări mai bine informate ale deciziilor de alocare a resurselor 
luate de guverne, crescând astfel nivelul de transparenţă şi răspundere.

22. IPSASB încurajează cu tărie adoptarea IPSAS-urilor şi armonizarea dispoziţiilor 
naţionale cu IPSAS-urile. IPSASB recunoaşte dreptul guvernelor şi al normali-
zatorilor de standarde naţionale de a reglementa standarde şi orientări contabile 
pentru raportarea financiară din jurisdicţiile lor. Anumite guverne suverane şi 
anumiţi normalizatori de standarde naţionale au elaborat deja standarde de con-
tabilitate care se aplică guvernelor şi entităţilor din sectorul public din jurisdicţia 
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lor. IPSAS-urile pot să îi ajute pe aceşti normalizatori la elaborarea unor standarde 
noi sau la revizuirea celor existente pentru a contribui la o comparabilitate mai 
bună. IPSAS-urile pot fi deosebit de folositoare jurisdicţiilor care nu au elaborat 
încă standarde de contabilitate pentru guverne şi entităţile din sectorul public. 

23. Pe cont propriu, nici IPSASB, nici profesia contabilă nu au puterea de a impune 
conformitatea cu IPSAS-urile. Succesul eforturilor IPSASB depinde de re cu-
noaşterea şi susţinerea activităţii sale de către multe grupuri interesate diferite 
care acţionează în limitele propriilor lor jurisdicţii.

Limba
24. Textul oficial al IPSAS-urilor şi al altor publicaţii este cel aprobat de IPSASB în 

limba engleză. Organismele membre ale IFAC sunt autorizate să realizeze, după 
obţinerea aprobării IFAC, traduceri ale acestor norme pe propria cheltuială, pentru 
a fi emise în limba folosită în jurisdicţia din care fac parte, după caz.
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Prefaţă la Cadrul general conceptual de raportare financiară  
cu scop general pentru entităţile din sectorul public
Introducere

1. Cadrul general conceptual de raportare financiară cu scop general pentru 
entităţile din sectorul public (Cadrul general conceptual) stabileşte conceptele care 
vor fi aplicate în elaborarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru 
Sectorul Public (IPSAS-uri) şi a Orientărilor privind Practicile Recomandate 
(RPG-uri) aplicabile pentru întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare cu 
scop general (GPFR-uri) ale entităţilor din sectorul public1.

2. Obiectivul primar al majorităţii entităţilor din sectorul public este mai degrabă 
să furnizeze servicii pentru public decât să aibă profit şi să genereze un rezultat 
în capitalurile proprii ale investitorilor. Prin urmare, performanţa acestor entităţi 
poate fi evaluată doar parţial prin examinarea poziţiei financiare, a performan ţei 
fi  nanciare şi a fluxurilor de trezorerie. GPFR-urile furnizează informaţii pen-
tru utilizatori în scopuri decizionale și legate de răspundere. Astfel, uti li   zatorii 
GPFR-urilor întocmite de entităţile din sectorul public au nevoie de in for maţii 
care să ajute la evaluarea unor aspecte cum ar fi:

● Măsura în care entitatea a furnizat servicii către beneficiarii săi într-un mod 
eficient şi eficace;

● Resursele disponibile în prezent pentru cheltuielile viitoare şi în ce măsură 
există restricţii sau condiţii asociate utilizării acestor resurse;

● În ce măsură s-a schimbat povara asupra contribuabililor din anii ulteriori 
aferentă plăţii serviciilor curente; şi

● Dacă a crescut sau s-a deteriorat faţă de anul anterior capacitatea entităţii 
de a furniza servicii.

3. În general, guvernele au o autoritate extinsă, inclusiv capacitatea de a stabili şi 
implementa dispoziţii legale şi de a schimba acele dispoziţii. La nivel global, sec-
torul public variază considerabil atât din punctul de vedere al angajamentelor sale 
constituţionale, cât şi al metodelor sale de operare. Totuşi, guvernarea în sec torul 
public implică, de obicei, responsabilizarea executivului de către un or ga nism 
legislativ (sau echivalent). 

4. Secţiunile de mai jos evidenţiază caracteristicile sectorului public pe care IPSASB 
le-a avut în vedere la elaborarea Cadrului general conceptual.

1 Sectorul public include guverne naționale și subnaționale (regionale, de stat/provinciale și locale), 
pre  cum și entitățile guvernamentale asociate. Acesta include și organizații internaționale din sectorul 
pu blic.
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Volumul şi importanţa financiară a altor tranzacţii decât cele de schimb

5. În alte tranzacţii decât cele de schimb, o entitate obţine o valoare de la o altă parte 
fără a oferi direct în schimb o valoare aproximativ egală. Astfel de tranzacţii sunt 
comune în sectorul public. Nivelul şi calitatea serviciilor primite de către o persoană 
sau un grup de persoane nu sunt, de obicei, corelate direct cu nivelul taxelor evalu-
ate. O persoană sau un grup poate fi obligat(ă) să plătească un comision sau o taxă 
şi/sau poate să fi fost nevoit(ă) să aibă anumite contribuţii pentru a accesa anumite 
servicii. Totuşi, astfel de tranzacţii sunt, în general, alte tranzacţii decât cele de 
schimb, deoarece valoarea beneficiilor pe care le obţine o persoană sau un grup 
de persoane nu va fi aproximativ egală cu valoarea eventualelor onorarii plă tite 
sau cu cea a contribuţiilor aduse de persoana sau grupul respectiv(ă). Natura altor 
tranzacţii decât cele de schimb poate avea un impact asupra modului în care acestea 
sunt recunoscute, evaluate şi prezentate pentru a justifica cât mai bine eva luările 
entităţii în funcţie de beneficiarii serviciilor şi de furnizorii de resurse.

6. Impozitarea este o tranzacţie delegată legal, obligatorie, care nu este o tranzacţie 
de schimb între două persoane sau entităţi şi guvern. Autorităţile de colectare a 
impozitelor pot varia semnificativ, în funcţie de relaţia dintre autorităţile guver-
nului naţional şi cele ale administraţiei subnaţionale şi alte entităţi din sectorul 
public. Entităţile internaţionale din sectorul public sunt finanţate, în general, prin 
transferuri de la administraţiile naţionale, regionale şi de stat. O astfel de finanţare 
poate fi guvernată de tratate şi convenţii sau poate fi voluntară.

7. Guvernele şi alte entităţi din sectorul public sunt responsabile de asigurarea de 
resurse furnizorilor, în special celor care oferă resurse prin impozite şi alte tran-
zacţii obligatorii. Capitolul 2, Obiectivele şi utilizatorii raportării financiare cu 
scop ge   neral, discută obiectivul raportării financiare legat de răspundere.

Importanţa unui buget aprobat

8. Majoritatea guvernelor şi alte entităţi din sectorul public întocmesc bugete. În 
nu  meroase jurisdicţii există o dispoziție constituţională conform căreia trebuie să 
se întocmească şi să se pu  blice un buget aprobat de către organul legislativ (sau 
de structura echivalentă). De multe ori, conţinutul acelei documentaţii este definit 
prin lege. Organul legislativ (sau struc  tura echivalentă) exercită supravegherea, 
iar membrii şi reprezentanţii lor aleşi responsabilizează conducerea entităţii din 
punct de vedere financiar prin in ter  mediul bugetului şi al altor mecanisme. Bugetul 
aprobat este adesea baza pentru stabilirea nivelurilor de impozitare şi face parte 
din procesul de obţinere a aprobării legislative a cheltuielilor.

9. Ca o consecinţă a importanţei bugetului aprobat, informaţiile care permit utili-
zatorilor să compare rezultatele financiare cu bugetul facilitează o evaluare a 
mă surii în care o entitate din sectorul public şi-a îndeplinit obiectivele financiare. 
Aceste informaţii promovează răspunderea şi fundamentează procesul decizional 
la întocmirea bugetelor ulterioare. Raportarea în comparaţie cu bugetul este, de 
obicei, mecanismul prin care se demonstrează conformitatea cu dispoziţiile legale 
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aferente finanţelor publice. Capitolul 2 discută informaţiile despre buget care le 
sunt necesare utilizatorilor.

Natura programelor din sectorul public şi durata de funcţionare a sectorului 
public

10. Numeroase programe din sectorul public se desfăşoară pe termen lung, iar capaci-
tatea de finalizare a angajamentelor depinde de viitoarele impozite şi contribuţii. 
Multe angajamente asociate programelor din sectorul public şi autorității de a 
colecta viitoarele impozite nu îndeplinesc definiţiile unei datorii şi ale unui activ 
din Ca pitolul 5, Elemente din situaţiile financiare. Prin urmare, astfel de angaja-
mente şi autorități nu sunt recunoscute în situaţiile financiare.

11. În consecinţă, situaţia poziţiei financiare şi situaţia performanţei financiare nu 
pot furniza toate informaţiile de care au nevoie utilizatorii în cazul programelor 
pe termen lung, în special al celor care generează beneficii sociale. Consecinţele 
financiare ale multor decizii vor avea un impact de-a lungul unui număr mare de 
ani sau chiar decenii în viitor, deci GPFR-urile care cuprind informaţii financiare 
prospective despre sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor unei entităţi şi a 
programelor-cheie sunt necesare în scopuri decizionale şi legate de răspundere, 
conform celor discutate în Capitolul 2.

12. Deşi controlul politic se poate schimba periodic, statele naţionale au, de obicei, 
o existenţă îndelungată. Cu toate că se pot confrunta cu dificultăţi financiare se-
vere şi pot să nu îşi achite obligaţiile aferente datoriilor publice, statele naţionale 
continuă să existe. Dacă entităţile subnaţionale întâmpină dificultăţi financiare, 
administraţiile naţionale ar putea acţiona drept creditori de ultimă instanţă sau 
ar putea oferi garanţii la scară generală. Principalele angajamente de prestare a 
servi ciilor ale entităţilor subnaţionale pot continua să fie finanţate de o administra-
ţie de la un nivel superior. În alte cazuri, entităţile din sectorul public care nu pot 
să îşi îndeplinească datoriile scadente pot continua să existe prin restructurarea 
ac ti vităţilor lor. 

13. Principiul continuităţii activităţii se află la baza întocmirii situaţiilor financiare. 
In ter pretarea principiului trebuie să reflecte aspectele discutate la punctele 11 şi 12.

Natura şi scopul activelor şi datoriilor din sectorul public

14. În sectorul public, principalul motiv pentru deţinerea de imobilizări corporale şi 
de alte active ţine mai degrabă de potenţialul lor de servicii decât de capaci ta tea lor 
de a genera fluxuri de trezorerie2. Din cauza tipurilor de servicii furnizate, o mare 
parte din activele utilizate de entităţile din sectorul public este speciali  zată – de 
exemplu, drumurile şi activele militare. Pentru aceste active poate exista o piaţă 
restrânsă şi, chiar şi atunci, este posibil să necesite o adaptare considerabilă 

2 Numeroase active din sectorul public vor genera fluxuri de trezorerie, dar de cele mai multe ori nu 
acesta este motivul deținerii lor.
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pentru a fi utilizate de alţi operatori. Aceşti factori au implicaţii asupra eva  luării 
unor astfel de active. Capitolul 7, Evaluarea activelor şi datoriilor în situaţiile 
financiare, discută bazele de evaluare pentru active.

15. Guvernele şi alte entităţi din sectorul public pot deţine elemente care contribuie 
la caracterul istoric şi cultural al unei naţiuni sau regiuni – de exemplu, tezaure 
de artă, clădiri istorice şi alte artefacte. Acestea pot fi responsabile şi de parcuri 
na ționale şi alte arii de importanţă naturală pentru flora şi fauna locale. Astfel de 
elemente şi arii nu sunt, de obicei, deţinute în vederea vânzării, chiar dacă există 
pieţe disponibile. Guvernele şi entităţile din sectorul public au mai degrabă o 
res   ponsabilitate de păstrare şi menţinere a acestora pentru generaţiile prezente şi 
viitoare.

16. Guvernele au, adesea, autoritate asupra resurselor naturale şi de alt tip, cum ar fi 
rezervele minerale, apa, domeniile de pescuit, pădurile şi spectrul electromagnetic. 
Această autoritate permite guvernelor să acorde licenţe pentru utilizarea acestor 
resurse sau pentru a primi redevenţe şi taxe în urma utilizării lor. Definiţia unui 
activ şi criteriile de recunoaştere sunt discutate în Capitolele 5 şi 6, Recunoaşterea 
în situaţiile financiare.

17. Guvernele şi alte entităţi din sectorul public suportă datorii aferente obiectivelor 
lor de prestare a serviciilor. Numeroase datorii derivă din alte tranzacţii decât cele 
de schimb şi le includ pe cele legate de programe care funcţionează cu scopul de 
a genera beneficii sociale. Datoriile pot deriva şi din rolul de creditor de ultimă 
instanţă al guvernelor şi din orice obligaţii de transferare a resurselor către cei 
afectaţi de dezastre. În plus, numeroase guverne au obligaţii care derivă din ac-
tivităţi monetare cum ar fi valuta în circulaţie. Definiţia unei datorii şi criteriile 
de recunoaştere sunt discutate în Capitolele 5 şi 6.

Rolul de reglementare al entităţilor din sectorul public

18. Multe guverne şi alte entităţi din sectorul public au autoritatea de a reglementa 
entităţile care funcţionează în anumite sectoare din economie, fie direct, fie prin 
intermediul unor agenţii create special. Principalul motiv legat de politica publică 
al acestei reglementări este de a apăra interesul public în conformitate cu anumite 
obiective ce ţin de politica publică. Intervenţia reglementării poate apărea şi acolo 
unde există imperfecţiuni pe piaţă sau incapacitatea pieţei de a livra anumite ser-
vicii, ori cu scopul de a atenua anumiţi factori cum ar fi poluarea, al căror efect 
nu se face resimţit în preţuri. Aceste activităţi de reglementare sunt desfăşurate 
în conformitate cu procesele legale.

19. Guvernele pot, de asemenea, să se autoreglementeze şi să reglementeze alte en-
tităţi din sectorul public. Este posibil să fie necesară exercitarea raţionamentului 
pentru a determina dacă aceste reglementări generează drepturi şi obligaţii pentru 
entităţile din sectorul public care să necesite recunoaşterea ca active şi datorii sau 
dacă abilitatea entităţilor din sectorul public de a modifica aceste reglementări are 
un impact asupra modului în care aceste drepturi şi obligaţii sunt contabilizate. 
Capitolul 5 tratează drepturile şi obligaţiile.
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Relaţia cu raportarea statistică

20. Multe guverne produc două tipuri de informaţii financiare bazate pe rezultate, 
şi nu pe prognoze: (a) statistici privind finanţele guvernamentale (GFS) despre 
sectorul de stat (GGS) în scopul analizei macroeconomice şi în scopuri decizionale 
şi (b) situaţii financiare cu scop general (situaţii financiare) în scopuri decizionale 
şi de responsabilizare la nivelul unei entităţi, inclusiv situaţii financiare pentru 
întreaga entitate de stat raportoare.

21. Standardele generale pentru statistici macroeconomice sunt prezentate în Sistemul 
conturilor naţionale (SNA). SNA este un cadru general de descriere sis tematică 
şi detaliată a economiei naţionale şi a componentelor acesteia, inclusiv GGS. 
Aceste standarde sunt, ulterior, implementate la nivel naţional sau regional, de 
exem plu, în Uniunea Europeană prin intermediul Sistemului European de Conturi. 
Îndrumările de raportare GFS includ Manualul Statisticilor privind Finanţele 
Gu vernamentale publicat de Fondul Monetar Internaţional.

22. Situaţiile financiare conforme cu IPSAS şi rapoartele GFS au multe puncte co-
mune. Ambele cadre generale de raportare tratează (a) informaţii financiare, 
de angajamente, (b) active, datorii, venituri şi cheltuieli guvernamentale şi (c) 
in  formaţii complete despre fluxurile de trezorerie. Există o suprapunere con si-
de rabilă între cele două cadre generale de raportare pe care se bazează aceste 
in formaţii. 

23. Totuşi, îndrumările de raportare bazate pe IPSAS-uri şi pe GFS au obiective di  -
fe rite. Obiectivele raportării financiare realizate de entităţile din sectorul pu blic 
vizează furnizarea unor informaţii despre entitatea raportoare care să fie fo  lo-
si toare utilizatorilor GPFR-urilor în scopuri decizionale şi de responsabili zare. 
Rapoar tele GFS sunt utilizate pentru a (a) analiza opţiunile de politică fis  cală, 
elabora politici şi evalua impactul politicilor fiscale, (b) de  ter mina im pactul asu-
pra economiei şi (c) compara rezultatele fiscale la nivel na ţional şi internaţional. 
Accentul se pune pe evaluarea impactului GGS şi a sec to  rului pu  blic mai larg 
asupra economiei, în limitele cadrului general complet pentru sta   tistici macro-
economice. 

24. Obiectivele şi accentele diferite care se pun pe entităţi de raportare diverse conduc 
la tratamente diferite ale unor tranzacţii şi evenimente. Eliminarea diferenţelor 
dintre cele două cadre generale contabile care nu sunt fundamentale pentru obiec-
tivele lor diferite şi pentru entităţile raportoare, precum şi utilizarea unui singur 
sistem integrat de informaţii financiare pentru a genera atât situaţii financiare 
conforme cu IPSAS-urile, cât şi rapoarte GFS pot aduce beneficii utilizatorilor din 
punctul de vedere al calităţii, al caracterului oportun şi al inteligibilităţii. Aceste 
aspecte şi implicaţiile lor au fost analizate pe parcursul elaborării Capitolelor 2, 4, 
Entitatea raportoare, şi 7, care discută obiectivele raportării financiare, entitatea 
raportoare şi evaluarea.
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Rolul Cadrului general conceptual
1.1 Cadrul general conceptual de raportare financiară cu scop general pentru en-

tităţile din sectorul public (Cadrul general conceptual) stabileşte conceptele care 
stau la baza raportării financiare cu scop general (raportării financiare) a en tităţilor 
din sectorul public care adoptă contabilitatea pe bază de angajamente. Con siliul 
pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) 
va aplica aceste concepte la elaborarea Standardelor Internaţionale de Con ta-
bilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) şi a Orientărilor privind Practi cile 
Recomandate (RPG-uri) aplicabile pentru întocmirea şi prezentarea rapoartelor 
financiare cu scop general (GPFR-uri) ale entităţilor din sectorul public.

Autoritatea Cadrului general conceptual
1.2 Cadrul general conceptual nu stabileşte dispoziţii cu valoare de normă pentru ra-

portarea financiară a entităţilor din sectorul public care adoptă IPSAS-urile şi nici 
nu are prioritate în faţa dispoziţiilor din IPSAS-uri sau RPG-uri. Dispoziţiile cu 
valoare de normă legate de recunoaşterea, evaluarea şi prezentarea tranzacţiilor 
şi altor evenimente şi activităţi care sunt raportate în GPFR-uri sunt specificate 
în IPSAS-uri.

1.3 Cadrul general conceptual poate oferi îndrumări pentru tratarea problemelor 
de ra portare financiară care nu sunt tratate de IPSAS-uri sau RPG-uri. În aceste 
situaţii, persoanele care întocmesc situaţii financiare şi alte persoane pot face 
re ferire la şi pot lua în considerare aplicabilitatea definiţiilor, criteriilor de re cu-
noaştere, principiilor de evaluare şi a altor concepte identificate în Cadrul general 
conceptual.

Rapoarte financiare cu scop general 
1.4 GPFR-urile reprezintă o componentă centrală a raportării financiare transpa rente 

de către guverne şi alte entităţi din sectorul public şi susţin şi îmbunătăţesc această 
raportare. GPFR-urile sunt rapoarte financiare menite să satisfacă nevoile de in-
formaţii ale utilizatorilor care nu pot impune întocmirea unor rapoarte financiare 
adaptate nevoilor lor specifice de informaţii.

1.5 Unii utilizatori de informaţii financiare ar putea avea autoritatea de a impune în-
tocmirea unor rapoarte adaptate nevoilor lor specifice de informaţii. Deşi astfel de 
părţi ar putea considera informaţiile furnizate de GPFR-uri utile pentru scopurile 
lor, GPFR-urile nu sunt elaborate pentru a răspunde în mod specific nevoilor lor 
particulare de informaţii.

1.6 Este probabil ca GPFR-urile să cuprindă rapoarte multiple, fiecare răspunzând 
mai direct anumitor aspecte ale obiectivelor raportării financiare şi anumitor 
probleme care intră sub incidenţa raportării financiare. GPFR-urile cuprind situaţii 
financiare, inclusiv notele acestora (denumite în continuare situaţii financiare, 
cu excepţia cazului în care se specifică altfel), şi prezentarea informaţiilor care 
îmbunătăţesc, complementează şi completează situaţiile financiare.
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1.7 Domeniul de aplicare al raportării financiare stabileşte limitele din jurul tran zac-
ţiilor, altor evenimente şi activităţi care ar putea fi raportate în GPFR-uri. Domeniul 
de aplicare al raportării financiare este determinat de nevoile de informaţii ale 
utilizatorilor principali ai GPFR-urilor şi de obiectivele raportării financiare. 
Factorii care determină ceea ce poate intra sub incidenţa raportării financiare sunt 
prezentaţi în capitolul următor.

Aplicabilitatea Cadrului general conceptual
1.8 Cadrul general conceptual se aplică pentru raportarea financiară a entităţilor din 

sectorul public care aplică IPSAS-urile. Prin urmare, se aplică pentru GPFR-urile 
guvernelor naţionale, regionale, de stat/provincie şi locale. De asemenea, se aplică 
unei game ample de entităţi din sectorul public, inclusiv:

● Ministere, departamente, programe, consilii, comisii, agen ţii guvernamen-
tale;

● Fonduri, trusturi şi autorităţi statutare din domeniul asigurărilor sociale din 
sectorul public; şi

● Organizaţii guvernamentale internaţionale.
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din Cadrul general 
conceptual.

Rolul şi autoritatea Cadrului general conceptual

BC1.1 Cadrul general conceptual identifică conceptele pe care le va aplica IPSASB 
la elaborarea IPSAS-urilor şi a RPG-urilor menite să ajute persoanele care 
întocmesc situaţii financiare şi alte persoane să trateze problemele de raportare 
financiară. IPSAS-urile specifică dispoziţiile cu valoare de normă. IPSAS-urile 
şi RPG-urile sunt elaborate după aplicarea unei proceduri stabilite care le oferă 
părţilor interesate oportunitatea de a-şi prezenta opiniile cu privire la dispoziţiile 
specifice propuse, inclusiv compatibilitatea acestora cu practicile actuale din 
diferite jurisdicţii.

BC1.2 Cadrul general conceptual stă la baza elaborării IPSAS-urilor. Prin urmare, 
acesta este relevant pentru toate entităţile care aplică IPSAS-urile. GPFR-urile 
întocmite la nivelul întregului guvern în conformitate cu IPSAS-urile ar putea, 
de asemenea, să consolideze toate entităţile de stat, indiferent dacă acele entităţi 
s-au conformat sau nu IPSAS-urilor în GPFR-urile lor.

Rapoarte financiare cu scop special

BC1.3 Normalizatorii de standarde descriu adeseori drept „rapoarte financiare cu 
scop special” acele rapoarte financiare întocmite pentru a răspunde cerinţelor 
utilizatorilor care au autoritatea de a impune întocmirea unor rapoarte financiare 
care să prezinte informaţiile de care ei au nevoie pentru scopurile lor specifice. 
IPSASB este conştient că dispoziţiile IPSAS-urilor au fost (şi ar putea continua 
să fie) aplicate eficient şi util pentru întocmirea anumitor rapoarte financiare 
cu scop special. 

Rapoarte financiare cu scop general

BC1.4 Cadrul general conceptual recunoaşte că, pentru a răspunde nevoilor de in for-
maţii ale utilizatorilor, GPFR-urile ar putea include informaţii care îm bună tă-
ţesc, complementează şi completează situaţiile financiare. Prin urmare, Cadrul 
general conceptual reflectă un domeniu de aplicare pentru raportarea financiară 
mai cuprinzător decât cel inclus în situaţiile financiare. Următorul capitol al 
pre zentului Cadru general, Capitolul 2, Obiectivele şi utilizatorii raportării 
financiare cu scop general, identifică obiectivele raportării financiare şi utili-
zatorii principali ai GPFR-urilor. Acesta prezintă, de asemenea, consecinţele 
nevoilor probabile de informaţii ale utilizatorilor principali asupra a ceea ce 
poate intra sub incidenţa raportării financiare.
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Obiectivele raportării financiare
2.1 Obiectivele raportării financiare a entităţilor din sectorul public vizează furnizarea 

unor informaţii despre entitate care sunt folositoare pentru utilizatorii de GPFR-uri 
în sensul răspunderii şi în sensul procesului decizional (denumite în continuare 
„folositoare în scopuri decizionale și legate de răspundere”).

2.2 Raportarea financiară nu reprezintă ea însăşi un scop. Scopul său este de a oferi 
informaţii utile pentru utilizatorii de GPFR-uri. Obiectivele raportării financiare 
sunt, prin urmare, determinate în raport cu utilizatorii de GPFR-uri şi cu nevoile 
de informaţii ale acestora.

Utilizatorii rapoartelor financiare cu scop general
2.3 Guvernele şi alte entităţi din sectorul public colectează resurse de la contribuabili, 

donatori, creditori şi alţi furnizori de resurse pentru a le utiliza în prestarea de servi-
cii către cetăţeni şi alţi beneficiari de servicii. Aceste entități sunt răspunzătoare 
de gestionarea şi utilizarea resurselor în faţa celor care le furnizează resurse şi 
în faţa celor care se bazează pe ele în ceea ce priveşte utilizarea acestor resurse 
în vederea prestării serviciilor necesare. Cei care furnizează resurse şi cei care 
beneficiază sau se aşteaptă să beneficieze de servicii au, de asemenea, nevoie de 
informaţii ca date de intrare pentru procesul decizional.

2.4 În consecinţă, GPFR-urile entităţilor din sectorul public sunt elaborate în primul 
rând pentru a răspunde nevoilor de informaţii ale beneficiarilor de servicii şi ale 
furnizorilor de resurse care nu au autoritatea de a impune unei entităţi din sectorul 
public să prezinte informaţiile de care au nevoie în scopuri decizionale și legate 
de răspundere. Legislativul (sau un organism similar) şi membrii parlamentului 
(sau ai unui organism reprezentativ similar) sunt, de asemenea, utilizatori prin-
cipali ai GPFR-urilor şi folosesc extensiv şi permanent GPFR-urile atunci când 
acţionează în rolul lor de reprezentanţi ai intereselor beneficiarilor de servicii şi 
furnizorilor de resurse. Prin urmare, în sensul Cadrului general conceptual, uti-
li zatorii principali ai GPFR-urilor sunt beneficiarii de servicii şi reprezentanţii 
acestora şi furnizorii de resurse şi reprezentanţii acestora (denumiţi în continuare 
„beneficiari de servicii şi furnizori de resurse”, cu excepţia cazului în care se 
specifică altfel).

2.5 Cetăţenii primesc servicii de la şi furnizează resurse către guvern şi alte entităţi din 
sectorul public. Prin urmare, cetăţenii sunt utilizatorii principali ai GPFR-urilor. 
Unii beneficiari de servicii şi furnizori de resurse care se bazează pe GPFR-uri 
pentru informaţiile de care au nevoie în scopuri decizionale și legate de răspundere 
pot să nu fie cetăţeni – de exemplu, rezidenţii care plătesc taxe şi/sau primesc 
beneficii, dar care nu sunt cetăţeni; agenţiile multilaterale sau bilaterale de donaţii 
şi mulţi dintre creditorii şi corporaţiile care furnizează resurse şi încheie tranzacţii 
cu un guvern; şi cei care finanţează şi/sau beneficiază de serviciile furnizate de 



CADRUL GENERAL CONCEPTUAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ CU SCOP GENERAL
PENTRU ENTITĂŢILE DIN SECTORUL PUBLIC

CADRUL GENERAL CONCEPTUAL 28

organizaţiile guvernamentale internaţionale. În majoritatea cazurilor, guvernele 
care furnizează resurse organizaţiilor guvernamentale internaţionale depind de 
GPFR-urile acelor organizaţii pentru informaţii în scopuri decizionale și legate 
de răspundere.

2.6 GPFR-urile întocmite pentru a răspunde nevoilor de informaţii ale beneficia rilor 
de servicii şi furnizorilor de resurse în scopuri decizionale și legate de răspundere 
pot, de asemenea, să ofere informaţii utile pentru alte părţi şi în alte scopuri. 
De exemplu, statisticienii guvernamentali, analiştii, media, consultanţii finan-
ciari, grupurile de interes public şi cele de lobby şi alte părţi ar putea considera 
informaţiile furnizate de GPFR-uri utile pentru propriile lor scopuri. Organizaţiile 
care au autoritatea de a impune întocmirea de rapoarte financiare adaptate nevoilor 
lor specifice de informaţii pot, de asemenea, să utilizeze informaţiile furnizate de 
GPFR-uri pentru propriile lor scopuri – de exemplu, organismele de reglementare 
şi supraveghere, instituţiile de audit, subcomitetele legislativului sau ale altui 
organism de conducere, agenţiile centrale şi controlorii de buget, conducerile 
entităţilor, agenţiile de rating şi, în unele cazuri, instituţiile de creditare şi furni-
zorii de asistenţă pentru dezvoltare sau de alte tipuri de asistenţă. Deşi aceste 
alte părţi ar putea considera utile informaţiile furnizate de GPFR-uri, ele nu sunt 
utilizatorii principali ai GPFR-urilor. Prin urmare, GPFR-urile nu sunt elaborate 
pentru a răspunde nevoilor lor specifice de informaţii.

Răspunderea şi procesul decizional
2.7 Principala funcţie a guvernelor şi a altor entităţi din sectorul public este de a fur-

niza servicii care sporesc sau menţin bunăstarea cetăţenilor şi a altor rezidenţi 
eligibili. Aceste servicii includ, de exemplu, programele şi politicile de asistenţă 
socială, educaţia publică, siguranţa naţională şi serviciile de apărare. În majoritatea 
cazurilor, aceste servicii sunt furnizate ca urmare a unei alte tranzacţii decât una 
de schimb3 şi în cadrul unui mediu neconcurenţial.

2.8 Guvernele şi alte entităţi din sectorul public sunt răspunzătoare în faţa celor care 
le furnizează resurse şi în faţa celor care se bazează pe ele în ceea ce priveşte 
utilizarea acestor resurse în vederea prestării de servicii pe parcursul perioadei 
de raportare şi pe termen mai lung. Îndeplinirea obligaţiilor legate de răspundere 
impune furnizarea informaţiilor referitoare la gestionarea de către entitate a 
resurselor care i-au fost încredinţate pentru a presta servicii circumscripţiilor sale 
şi altor persoane, precum şi conformarea entităţii cu legislaţia, reglementările sau 
alte norme care guvernează prestarea de servicii de către entitate şi alte activităţi 
ale acesteia. Având în vedere modul în care sunt finanţate serviciile furnizate de 
entităţile din sectorul public (în principal prin venituri din impozitare sau prin 

3 Tranzacţiile de schimb reprezintă tranzacţiile în cadrul cărora o entitate primeşte active sau servicii ori 
i se sting datorii şi oferă direct unei alte entităţi în schimbul acestora o valoare aproximativ egală. Alte 
tranzacţii decât cele de schimb reprezintă tranzacţiile în care o entitate obţine o valoare de la o altă 
entitate fără a oferi direct în schimb o valoare aproximativ egală.
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alte tranzacţii decât cele de schimb) şi dependenţa beneficiarilor lor de furnizarea 
acelor servicii pe termen lung, îndeplinirea obligaţiilor legate de răspundere va 
im pune, de asemenea, furnizarea de informaţii despre aspecte precum rezultatele 
entităţii în ceea ce priveşte prestarea de servicii pe parcursul perioadei de raportare 
şi capacitatea acesteia de a continua să furnizeze servicii în perioadele viitoare.

2.9 Beneficiarii de servicii şi furnizorii de resurse vor avea nevoie, de asemenea, de 
informaţii ca date de intrare pentru procesul decizional. De exemplu: 

● Împrumutătorii, creditorii, donatorii şi alte persoane care furnizează resurse 
în mod voluntar, inclusiv într-o tranzacţie de schimb, iau decizii legate de 
măsura în care vor furniza resurse pentru a susţine activităţile actuale şi 
viitoare ale guvernului sau ale unei alte entităţi din sectorul public. În unele 
circumstanţe, membrii legislativului sau ai unui organism reprezentativ simi-
lar care depind de GPFR-uri pentru informaţiile de care au nevoie pot lua 
decizii sau pot influenţa deciziile referitoare la obiectivele privind prestarea 
de servicii ale departamentelor, agenţiilor sau programelor guvernamentale 
şi la resursele alocate pentru susţinerea îndeplinirii acestora; şi 

● Contribuabilii nu oferă fonduri guvernului sau unei alte entităţi din sectorul 
public în mod voluntar sau ca rezultat al unei tranzacţii de schimb. În plus, 
în multe cazuri, aceştia nu au posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu 
serviciile furnizate de o entitate din sectorul public sau posibilitatea de a ale-
ge un furnizor de servicii alternativ. În consecinţă, ei au o capacitate di rectă 
sau imediată scăzută de a decide dacă să furnizeze resurse guvernu lui, dacă 
resursele să fie alocate pentru furnizarea de servicii de către o anu mită en titate 
din sectorul public sau dacă să cumpere sau să consume serviciile fur nizate. 
Totuşi, beneficiarii de servicii şi furnizorii de resurse pot lua decizii legate 
de preferinţele lor de vot şi de reprezentările acordate oficialilor aleşi sau 
altor organisme de reprezentare alese – aceste decizii pot avea consecinţe 
asupra alocării de resurse pentru anumite entităţi din sectorul public.

2.10 Informaţiile furnizate în GPFR-uri în sensul răspunderii vor contribui la proce-
sul decizional şi vor constitui o sursă de informare pentru acesta. De exemplu, 
infor ma ţiile referitoare la costurile, eficienţa şi eficacitatea activităţilor anterioare 
de pres tare a serviciilor, valoarea şi sursele de recuperare a costurilor şi resursele 
dis ponibile pentru a susţine activităţile viitoare vor fi necesare pentru îndeplinirea 
obligaţiilor legate de răspundere. Aceste informaţii vor fi, de asemenea, folositoare 
în procesul decizional al utilizatorilor de GPFR-uri, inclusiv pentru deciziile luate 
de donatori şi alţi susţinători financiari în ceea ce priveşte furnizarea de resurse 
entităţii.

Nevoile de informaţii ale beneficiarilor de servicii şi ale furnizorilor 
de resurse
2.11 În scopuri decizionale și legate de răspundere, beneficiarii de servicii şi furnizo rii 

de resurse vor avea nevoie de informaţii care susţin evaluarea unor aspecte precum:
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● Performanţa entităţii pe parcursul perioadei de raportare în ceea ce priveşte, 
de exemplu:

○ Îndeplinirea obiectivelor sale referitoare la prestarea de servicii şi la 
alte obiective operaţionale şi financiare;

○ Gestionarea resurselor de care este responsabilă; 

○ Conformarea la normele bugetare, legislative şi alte norme care re-
glementează colectarea şi utilizarea resurselor;

● Lichiditatea (de exemplu, capacitatea de îndeplinire a obligaţiilor curente) 
şi solvabilitatea (de exemplu, capacitatea de îndeplinire a obligaţiilor pe 
termen lung) entităţii;

● Sustenabilitatea prestării de servicii şi a altor activităţi ale entităţii pe termen 
lung, precum şi modificările rezultate din activităţile entităţii pe parcursul 
perioadei de raportare, inclusiv, de exemplu:

○ Capacitatea entităţii de a continua să îşi finanţeze activităţile şi să 
îşi îndeplinească obiectivele operaţionale în viitor (capacitatea sa 
fi nan ciară), inclusiv sursele de finanţare probabile şi măsura în care 
entitatea este dependentă de şi, prin urmare, vulnerabilă la presiunile 
legate de finanţare sau de cerere care sunt în afara controlului său; şi 

○ Resursele fizice şi alte resurse disponibile în prezent pentru susţinerea 
furnizării de servicii în perioadele viitoare (capacitatea operaţională 
a entităţii); şi 

● Capacitatea entităţii de a se adapta la circumstanţe schimbătoare, indiferent 
dacă este vorba de modificări demografice sau de modificări ale condiţiilor 
economice naţionale sau globale care este probabil să afecteze natura sau 
structura activităţilor pe care le desfăşoară şi a serviciilor pe care le fur ni zează.

2.12 Este probabil ca informaţiile de care au nevoie beneficiarii de servicii şi furnizorii 
de resurse să se suprapună în mai multe privinţe. De exemplu, beneficiarii de 
ser vicii vor avea nevoie de informaţii ca date de intrare pentru evaluarea unor 
aspecte precum:

● Măsura în care entitatea utilizează resursele în mod economic, eficient, 
efi cace şi în scopul destinat acestora şi măsura în care această utilizare este 
în interesul lor;

● Măsura în care gama, volumul şi costul serviciilor furnizate pe parcursul 
perioadei de raportare sunt adecvate şi valoarea şi sursele de recuperare a 
costurilor; şi 

● Măsura în care nivelurile curente ale taxelor sau ale altor resurse colec  tate 
sunt suficiente pentru menţinerea volumului şi a calităţii serviciilor oferite 
în pre  zent.
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 Beneficiarii de servicii vor avea, de asemenea, nevoie de informaţii referitoare la 
consecinţele deciziilor luate şi ale activităţilor desfăşurate de entitate pe parcursul 
perioadei de raportare asupra resurselor disponibile pentru susţinerea furnizării 
de servicii în perioadele viitoare, la activităţile şi obiectivele viitoare anticipate 
în ceea ce priveşte prestarea de servicii de către entitate şi la valoarea şi sursele 
de recuperare a costurilor necesare pentru susţinerea acestor activităţi.

2.13 Furnizorii de resurse vor avea nevoie de informaţii ca date de intrare pentru eva-
luarea unor aspecte precum măsura în care entitatea:

● Îndeplineşte obiectivele stabilite ca justificare pentru resursele colectate pe 
parcursul perioadei de raportare;

● A finanţat activităţile curente din fonduri colectate în perioada curentă de 
la contribuabili sau din împrumuturi ori alte surse; şi

● Este probabil să aibă nevoie de mai multe (sau mai puţine) resurse în viitor 
şi care sunt sursele probabile ale acelor resurse. 

 Împrumutătorii şi creditorii vor avea nevoie de informaţii ca date de intrare pentru 
evaluarea lichidităţii entităţii şi, prin urmare, a măsurii în care valoarea şi plasa-
rea în timp a rambursărilor vor fi cele convenite. Donatorii vor avea nevoie de 
informaţii care să susţină evaluarea măsurii în care entitatea utilizează resursele 
în mod economic, eficient, eficace şi în scopul destinat acestora. Ei vor avea, de 
asemenea, nevoie de informaţii despre activităţile viitoare anticipate de prestare 
de servicii de către entitate şi despre nevoile de resurse ale acesteia. 

Informaţii furnizate de rapoartele financiare cu scop general 
Poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie

2.14 Informaţiile despre poziţia financiară a unui guvern sau a unei alte entităţi din sec -
torul public le vor permite utilizatorilor să identifice resursele entităţii şi pre  tenţiile 
asupra resurselor respective la data de raportare. Acestea vor oferi informaţii utile 
ca date de intrare pentru evaluarea unor aspecte precum:

● Măsura în care conducerea şi-a îndeplinit responsabilităţile de protejare şi 
de gestionare a resurselor entităţii;

● Măsura în care sunt disponibile resurse pentru susţinerea activităţilor viitoare 
de prestare de servicii şi modificările survenite pe parcursul perioadei de 
raportare în valoarea şi structura resurselor respective şi a pretenţiilor asupra 
acelor resurse; şi 

● Valorile şi plasarea în timp a fluxurilor de trezorerie viitoare necesare pentru 
întreţinerea şi rambursarea pretenţiilor existente asupra resurselor entităţii.

2.15 Informaţiile despre performanţa financiară a unui guvern sau a unei alte entităţi 
din sectorul public vor fi folosite în evaluarea unor aspecte precum măsura în care 
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entitatea a dobândit resursele în mod economic şi le-a utilizat în mod eficient şi 
eficace în vederea îndeplinirii obiectivelor sale de prestare de servicii. Informaţiile 
despre costurile prestării de servicii şi despre valorile şi sursele de recuperare 
a costurilor pe parcursul perioadei de raportare îi vor ajuta pe utilizatori să de-
termine măsura în care costurile de exploatare au fost recuperate, de exemplu, 
din impo zite, taxe de utilizare, contribuţii şi transferuri, sau au fost finanţate prin 
creş terea gradului de îndatorare a entităţii.

2.16 Informaţiile despre fluxurile de trezorerie ale unui guvern sau ale unei alte entităţi 
din sectorul public contribuie la evaluarea performanţei financiare şi a lichidităţii 
şi solvabilităţii entităţii. Acestea indică modul în care entitatea a colectat şi a 
utilizat numerarul în perioada respectivă, inclusiv împrumuturile şi rambursarea 
împrumuturilor şi achiziţia şi vânzarea imobilizărilor corporale, de exemplu. 
Acestea identifică, de asemenea, numerarul primit, de exemplu, din impozite şi 
investiţii şi transferurile de numerar efectuate către şi primite de la alte guverne, 
agenţii guvernamentale sau organizaţii internaţionale. Informaţiile despre fluxu-
rile de trezorerie pot susţine şi evaluarea conformităţii entităţii cu mandatele de 
cheltuieli exprimate în termeni de flux de trezorerie şi pot fi utilizate pentru eva-
luarea valorilor şi a surselor probabile de intrări de numerar necesare în perioadele 
viitoare în vederea susţinerii obiectivelor privind prestarea de servicii. 

2.17 Informaţiile despre poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de 
tre  zorerie sunt prezentate de obicei în situaţiile financiare. Pentru a ajuta utiliza-
torii să înţeleagă, să interpreteze şi să integreze mai bine în context informaţiile 
prezentate în situaţiile financiare, GPFR-urile ar putea, de asemenea, să furnizeze 
informaţii financiare şi nefinanciare care să îmbunătăţească, să complementeze 
şi să completeze situaţiile financiare, inclusiv informaţii despre anumite aspecte 
legate de guvern sau de o altă entitate din sectorul public ce ţin de:

● Conformitatea cu bugetele aprobate şi alte norme care îi guvernează ac-
tivităţile;

● Activităţile de prestare de servicii şi realizările din perioada de raportare; 
şi

● Aşteptările legate de prestarea de servicii şi alte activităţi în perioadele 
viitoare şi consecinţele pe termen lung ale deciziilor luate şi ale activităţilor 
desfăşurate pe parcursul perioadei de raportare, inclusiv cele care ar putea 
afecta aşteptările cu privire la viitor.

 Aceste informaţii pot fi prezentate în notele la situaţiile financiare sau în rapoarte 
separate incluse în GPFR-uri. 

Informaţii referitoare la buget şi conformitatea cu legislaţia sau alte reglementări 
care guvernează colectarea şi utilizarea resurselor 

2.18 În mod obişnuit, un guvern sau o altă entitate din sectorul public întocmeşte, 
aprobă şi pune la dispoziţia publicului un buget anual. Bugetul aprobat le oferă 
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părţilor interesate informaţii financiare despre planurile operaţionale ale entităţii 
pentru perioada imediat următoare, nevoile de capital ale acesteia şi, adeseori, 
obiectivele şi aşteptările sale legate de prestarea de servicii. Acesta este utilizat 
pentru a justifica colectarea de resurse de la contribuabili şi alţi furnizori de resurse 
şi sta bileşte normele pentru cheltuirea resurselor.

2.19 Unele resurse pentru susţinerea activităţilor entităţilor din sectorul public pot fi 
primite de la donatori, creditori sau în urma unor tranzacţii de schimb. Totuşi, re-
sur  sele pentru susţinerea activităţilor entităţilor din sectorul public sunt furnizate, 
în mod predominant, prin intermediul altor tranzacţii decât cele de schimb de către 
contribuabili şi alte părţi, consecvent cu aşteptările reflectate în bugetul aprobat. 

2.20 GPFR-urile oferă informaţii despre rezultatele financiare (indiferent dacă acestea 
sunt descrise ca „surplus sau deficit”, „profit sau pierdere” ori prin intermediul 
altor termeni), despre performanţa şi fluxurile de trezorerie ale entităţii pe par-
cursul perioadei de raportare, despre activele şi datoriile sale la data de raportare 
şi modificarea acestora pe parcursul perioadei de raportare şi despre realizările 
sale în ceea ce priveşte prestarea de servicii.

2.21 Includerea în cadrul GPFR-urilor a unor informaţii care îi ajută pe utilizatori la 
evaluarea măsurii în care veniturile, cheltuielile, fluxurile de trezorerie şi rezul-
tatele financiare ale entităţii corespund estimărilor reflectate în bugetele apro-
bate şi a respectării de către entitate a legislaţiei relevante şi a altor norme care 
guvernează colectarea şi utilizarea resurselor este importantă pentru a determina 
cât de bine şi-a îndeplinit o entitate din sectorul public obiectivele financiare. 
Astfel de informaţii sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor unui guvern 
sau ale unei alte entităţi din sectorul public în ceea ce priveşte răspunderea faţă 
de circumscripţia sa, îmbunătăţesc evaluarea performanţei financiare a entităţii 
şi vor fi utilizate pentru procesul decizional.

Realizări privind prestarea de servicii

2.22 Obiectivul primar al guvernelor şi al majorităţii entităţilor din sectorul public este 
de a furniza serviciile necesare circumscripţiilor lor. În consecinţă, performanţa 
financiară a guvernelor şi a majorităţii entităţilor din sectorul public nu ar fi re-
flectată corespunzător sau în întregime în nicio evaluare a rezultatelor financiare. 
Prin urmare, va fi necesar ca evaluarea rezultatelor financiare să fie făcută în 
con textul realizării obiectivelor legate de prestarea de servicii.

2.23 În unele cazuri, evaluările cantitative ale rezultatelor şi efectelor activităţilor de 
prestare de servicii ale entităţii pe parcursul perioadei de raportare vor furniza 
informaţii relevante despre îndeplinirea obiectivelor de prestare de servicii – de 
exemplu, informaţiile referitoare la costul, volumul şi frecvenţa prestării serviciilor 
şi relaţia serviciilor furnizate cu baza de resurse a entităţii. În alte cazuri ar putea 
fi necesară comunicarea îndeplinirii obiectivelor legate de prestarea de servicii 
prin intermediul unei explicaţii a calităţii unor servicii specifice furnizate sau a 
rezultatului anumitor programe.
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2.24 Raportarea informaţiilor nefinanciare, precum şi a celor financiare referitoare la 
activităţile de prestare de servicii, realizările şi/sau rezultatele de pe par cursul 
perioadei de raportare va furniza date de intrare pentru evaluarea economiei, 
eficienţei şi eficacităţii activităţilor entităţii. Raportarea unor astfel de informaţii 
este necesară pentru ca un guvern sau o altă entitate din sectorul public să îşi 
îndeplinească obligaţia de a fi răspunzător (răspunzătoare) – adică de a conta-
biliza şi de a justifica utilizarea resurselor colectate de la circumscripţia sa sau 
în numele acesteia. Deciziile luate de donatori cu privire la alocarea resurselor 
pentru anumite entităţi şi programe sunt luate, de asemenea, cel puţin parţial, ca 
răspuns la informaţiile despre realizările în prestarea de servicii de pe parcursul 
perioadei de raportare şi la obiectivele legate de prestarea de servicii în viitor.

Informaţii financiare şi nefinanciare prospective

2.25 Având în vedere longevitatea guvernelor şi a multor programe guvernamentale, 
consecinţele financiare ale multor decizii luate în perioada de raportare devin 
clare abia după mulţi ani. Situaţiile financiare care prezintă informaţii despre 
poziţia financiară la un moment dat şi despre performanţa financiară şi fluxurile 
de trezorerie pe parcursul perioadei de raportare trebuie să fie apoi evaluate ca 
fiind pe termen lung.

2.26 Deciziile luate de un guvern sau de o altă entitate din sectorul public într-o anumită 
perioadă cu privire la programele de prestare şi finanţare a serviciilor în viitor pot 
avea consecinţe semnificative asupra:

● Circumscripţiilor care vor depinde în viitor de acele servicii; şi

● Generaţiilor actuale şi viitoare de contribuabili şi alţi furnizori involuntari 
de resurse care vor furniza impozitele şi taxele pentru finanţarea activităţilor 
planificate de prestare de servicii şi a angajamentelor financiare aferente. 

2.27 Informaţiile despre activităţile şi obiectivele viitoare anticipate legate de presta-
rea de servicii, impactul probabil al acestora asupra nevoilor viitoare de resurse 
ale entităţii şi sursele probabile pentru finanţarea acestor resurse vor fi necesare 
ca date de intrare pentru orice evaluare a capacităţii guvernului sau a unei alte 
entităţi din sectorul public de a-şi îndeplini angajamentele financiare şi pe cele 
legate de prestarea de servicii în viitor. Prezentarea unor astfel de informaţii în 
GPFR-uri va sprijini evaluarea sustenabilităţii prestării de servicii de către un 
guvern sau o altă entitate din sectorul public, va spori răspunderea entităţii şi va 
oferi informaţii suplimentare utile în sensul procesului decizional.

Informaţii explicative

2.28 Informaţiile despre factorii majori care stau la baza performanţei financiare şi a 
pres tării de servicii a entităţii pe parcursul perioadei de raportare şi ipotezele care 
stau la baza aşteptărilor privind performanţa viitoare a entităţii, precum şi factorii 
care este probabil să o influenţeze se pot prezenta în cadrul GPFR-urilor în notele 
la situaţiile financiare sau în rapoarte separate. Astfel de informaţii îi vor ajuta pe 
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utilizatori să înţeleagă mai bine şi să integreze în context informaţiile financiare 
şi nefinanciare incluse în GPFR-uri şi sporesc rolul GPFR-urilor în furnizarea de 
informaţii utile în scopuri decizionale și legate de răspundere.

Situaţii financiare şi informaţii care îmbunătăţesc, complementează 
şi completează situaţiile financiare
2.29 Domeniul de aplicare al raportării financiare stabileşte limitele din jurul tran zac-

ţiilor, altor evenimente şi activităţi care ar putea fi raportate în GPFR-uri. Pentru 
a răspunde nevoilor de informaţii ale utilizatorilor, Cadrul general conceptual 
re  flectă un domeniu de aplicare pentru raportarea financiară mai cuprinzător de-
cât cel inclus în situaţiile financiare. Acesta prevede prezentarea unor informaţii 
su pli mentare în GPFR-uri, care îmbunătăţesc, complementează şi completează 
aceste situaţii. 

2.30 Deşi Cadrul general conceptual reflectă un domeniu de aplicare pentru raportarea 
financiară mai cuprinzător decât cel inclus în situaţiile financiare, informaţiile 
prezentate în situaţiile financiare rămân nucleul raportării financiare. Modul în 
care sunt definite, recunoscute şi evaluate elementele din situaţiile financiare şi 
formele de prezentare şi comunicare care ar putea fi adoptate pentru informaţiile 
incluse în GPFR-uri sunt analizate în alte capitole ale Cadrului general conceptual 
şi la elaborarea IPSAS-urilor sau a RPG-urilor individuale, după caz.

Alte surse de informaţii
2.31 GPFR-urile joacă un rol semnificativ în comunicarea informaţiilor necesare pentru 

a susţine îndeplinirea obligaţiei referitoare la răspundere a unui guvern sau a unei 
alte entităţi din sectorul public, furnizând, în acelaşi timp, informaţii utile ca date 
de intrare în sensul procesului decizional. Totuşi, este puţin probabil ca GPFR-urile 
să ofere toate informaţiile de care au nevoie utilizatorii în scopuri decizionale și 
legate de răspundere. De exemplu, deşi poate fi inclusă în GPFR-uri o comparaţie 
a informaţiilor reale cu cele din buget pentru perioada de raportare, bugetele şi 
previziunile financiare emise de guverne oferă informaţii financiare şi nefinan-
ciare mai detaliate despre caracteristicile financiare ale planurilor guvernelor şi 
altor entităţi din sectorul public pe termen scurt şi mediu. Guvernele şi agenţiile 
independente emit, de asemenea, rapoarte privind necesitatea şi sustenabilitatea 
iniţiativelor existente de prestare de servicii şi condiţiile şi modificările economice 
anticipate în elementele demografice ale jurisdicţiei pe termen mediu şi lung care 
vor influenţa bugetele şi necesitatea prestării de servicii în viitor. În consecinţă, 
ar putea fi necesar ca beneficiarii de servicii şi furnizorii de resurse să ia în con-
siderare informaţii din alte surse, inclusiv rapoarte privind condiţiile economice 
curente şi anticipate, bugetele şi previziunile guvernelor şi informaţiile referitoare 
la iniţiativele de politică guvernamentală care nu sunt raportate în GPFR-uri. 
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din Cadrul general 
conceptual.

Grupuri de utilizatori principali

BC2.1 La elaborarea Cadrului general conceptual, IPSASB a solicitat opinii cu privire 
la măsura în care Cadrul general conceptual ar trebui să identifice utilizatorii 
principali de GPFR-uri. Mulţi dintre respondenţii la documentul de consultare 
iniţial4 au fost de părere că utilizatorii principali de GPFR-uri trebuie să fie 
identificaţi în Cadrul general şi că IPSASB trebuie să se concentreze pe nevoile 
acelor utilizatori principali atunci când elaborează IPSAS-urile. IPSASB a fost 
convins de aceste opinii.

Identificarea grupurilor de utilizatori principali

BC2.2 Proiectul de expunere 1 privind Cadrul general conceptual, Cadrul gene ral 
con  ceptual de raportare financiară cu scop general pentru entităţile din sec-
to  rul public: Rol, autoritate şi domeniu de aplicare; Obiective şi utilizatori; 
Ca rac teristici calitative; şi Entitatea raportoare (proiectul de expunere) a iden-
tificat beneficiarii de servicii şi reprezentanţii acestora şi furnizorii de resurse şi 
reprezentanţii acestora ca utilizatori principali ai GPFR-urilor. Acesta a expli-
cat că, deşi IPSASB va elabora IPSAS-urile şi RPG-urile privind conţinutul 
GPFR-urilor pentru a răspunde nevoilor de informaţii ale acestor utilizatori 
principali, GPFR-urile pot fi totuşi utilizate de alte persoane interesate de 
raportarea financiară şi pot oferi informaţii utile şi altor utilizatori. 

BC2.3 Mulţi dintre respondenţii la proiectul de expunere şi-au exprimat susţinerea 
faţă de identificarea beneficiarilor de servicii şi reprezentanţilor acestora şi a 
furnizorilor de resurse şi reprezentanţilor acestora ca utilizatori principali ai 
GPFR-urilor. Totuşi, alţi respondenţi au fost de părere că publicul, cetăţenii sau 
legislativul trebuie identificaţi ca utilizatori principali sau ca cei mai importanţi 
utilizatori ai GPFR-urilor entităţilor din sectorul public. Ei au explicat că 
motivul este faptul că guvernele răspund în primul rând în faţa cetăţenilor sau 
reprezentanţilor lor şi, în multe jurisdicţii, legislativul şi membrii individuali 
ai parlamentului (sau ai organismului reprezentativ similar) care acţionează 
în numele cetăţenilor reprezintă utilizatorii principali ai GPFR-urilor. Unii 
respondenţi şi-au exprimat, de asemenea, opinia că numai furnizorii de resurse şi 
reprezentanţii acestora trebuie identificaţi ca utilizatori principali ai GPFR-urilor 
entităţilor din sectorul public. Ei au explicat că este puţin probabil ca GPFR-urile 
să poată răspunde nevoilor de informaţii ale tuturor utilizatorilor şi că este 

4 Documentul de consultare Cadrul general conceptual de raportare financiară cu scop general pentru 
entităţile din sectorul public: Obiectivele raportării financiare; Domeniul de aplicare al raportării 
financiare; Caracteristicile calitative ale informaţiilor incluse în rapoartele financiare cu scop general; 
Entitatea raportoare.
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probabil ca furnizorii de resurse să aibă cel mai mare interes în GPFR-uri. Prin 
urmare, identificarea furnizorilor de resurse ca grup de utilizatori principali îi va 
permite IPSASB să se concentreze mai mult pe nevoile de informaţii ale unui 
singur grup de utilizatori. De asemenea, ei au menţionat că este probabil ca 
GPFR-urile întocmite pentru a răspunde nevoilor de informaţii ale furnizorilor 
de resurse să ofere informaţii utile şi altor utilizatori potenţiali.

BC2.4 IPSASB recunoaşte că multe dintre propunerile respondenţilor în ceea ce pri-
veşte identitatea utilizatorilor principali ai GPFR-urilor entităţilor din secto rul 
public sunt valoroase, în special deoarece acestea se aplică guvernelor din 
multe jurisdicţii. Totuşi, având în vedere obiectivele raportării financiare de 
către entităţile din sectorul public, IPSASB îşi menţine opinia că utilizatorii 
prin cipali ai GPFR-urilor entităţilor din sectorul public trebuie identificaţi ca 
bene ficiarii de servicii şi reprezentanţii acestora şi furnizorii de resurse şi re-
pre zen tanţii acestora. Aceasta deoarece:

● Guvernele şi alte entităţi din sectorul public sunt răspunzătoare în faţa 
celor care se bazează pe ele în ceea ce priveşte utilizarea resurselor în 
vederea prestării serviciilor necesare, precum şi în faţa celor care le 
fur nizează resursele care permit prestarea serviciilor respective; şi

● GPFR-urile au un rol semnificativ în îndeplinirea obligaţiilor legate de 
răspundere şi în furnizarea de informaţii folositoare utilizatorilor pentru 
procesul decizional. 

 Prin urmare, GPFR-urile trebuie elaborate pentru a răspunde nevoilor de in     for-
maţii ale beneficiarilor de servicii şi reprezentanţilor acestora şi ale furnizorilor 
de resurse şi reprezentanţilor acestora, în calitate de utilizatori principali. În 
plus, Cadrul general conceptual se va aplica guvernelor şi unei game potenţiale 
ample de alte entităţi din sectorul public din multe jurisdicţii diferite, precum 
şi organizaţiilor guvernamentale internaţionale. În consecinţă, nu este clar că 
identificarea altor grupuri de utilizatori ca utilizatori principali ai GPFR-urilor 
ar fi relevantă şi că ar funcţiona eficient pentru toate entităţile din sectorul public 
din toate jurisdicţiile.

BC2.5 IPSASB acceptă faptul că unele informaţii din GPFR-uri ar putea prezenta 
un interes şi o utilitate mai mari pentru anumiţi utilizatori decât pentru alţii. 
IPSASB acceptă, de asemenea, că, la elaborarea IPSAS-urilor şi RPG-urilor, 
va trebui să ia în considerare şi, în unele cazuri, să asigure un echilibru între 
nevoile diferitelor grupuri de utilizatori principali. Totuşi, IPSASB nu consideră 
că astfel de aspecte infirmă identificarea atât a beneficiarilor de servicii şi 
reprezentanţilor acestora, cât şi a furnizorilor de resurse şi reprezentanţilor 
acestora ca utilizatori principali ai GPFR-urilor.

BC2.6 Opiniile IPSASB în ceea ce priveşte relaţia dintre grupurile de utilizatori prin-
cipali identificate de respondenţi, pe de o parte, şi beneficiarii de servicii şi 
fur nizorii de resurse, pe de alta, sunt detaliate mai jos.
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Cetăţenii

BC2.7 IPSASB recunoaşte importanţa cetăţenilor, a publicului şi a reprezentan ţilor 
acestora ca utilizatori ai GPFR-urilor, dar este de părere că împărţirea cetăţe ni lor 
în beneficiari de servicii şi furnizori de resurse oferă o bază pentru evaluarea 
potenţialelor lor nevoi de informaţii. Aceasta deoarece termenul de cetăţeni 
cuprinde multe persoane cu o gamă potenţială amplă de nevoi de informaţii 
diverse – concentrarea pe nevoile de informaţii ale cetăţenilor în calitate de 
beneficiari de servicii şi furnizori de resurse îi permite IPSASB să adune la un 
loc aceste interese diverse şi să analizeze căror nevoi de informaţii trebuie să 
încerce să le răspundă GPFR-urile. IPSASB este, de asemenea, de părere că, 
la elaborarea IPSAS-urilor, este adecvat să aibă capacitatea de a lua în consi-
derare nevoile de informaţii ale unei game de beneficiari de ser vicii şi furnizori 
de resurse care s-ar putea să nu fie cetăţeni (inclusiv donatori şi creditori) şi 
care nu au autoritatea de a impune unei entităţi din sectorul public să prezinte 
informaţiile de care au nevoie în scopuri decizionale și legate de răspundere.

Furnizorii de resurse 

BC2.8 IPSASB este de acord că GPFR-urile care au ca scop prezentarea de informaţii 
care să satisfacă nevoile de informaţii ale furnizorilor de resurse vor oferi, de 
asemenea, informaţii folositoare altor utilizatori potenţiali ai GPFR-urilor. 
Totuşi, IPSASB este de părere că în Cadrul general conceptual trebuie ex pri-
mată clar aşteptarea sa ca guvernele şi alte entităţi din sectorul public să fie 
răs punzătoare atât în faţa celor care le furnizează resurse, cât şi în faţa celor 
care se bazează pe ele în ceea ce priveşte utilizarea acestor resurse în vederea 
pres tării serviciilor necesare şi/sau promise. În plus, s-a observat că în unele 
jurisdicţii furnizorii de resurse sunt în primul rând donatori sau creditori care 
ar putea avea autoritatea de a impune întocmirea de rapoarte financiare cu scop 
special pentru a le furniza informaţiile de care au nevoie.

BC2.9 Aşa cum s-a menţionat la punctul BC2.4, IPSASB a ajuns la concluzia că atât 
be neficiarii de servicii, cât şi furnizorii de resurse, precum şi reprezentanţii 
aces tora sunt utilizatori principali ai GPFR-urilor. IPSASB este de părere că 
în Ca drul general conceptual nu trebuie excluşi dintre potenţialii utilizatori ai 
GPFR-urilor cetăţenii care ar putea fi interesaţi de GPFR-uri în calitatea lor de 
beneficiari de servicii şi nici nu trebuie să se identifice nevoile de informaţii 
ale acestora ca fiind mai puţin importante decât cele ale furnizorilor de resurse. 
IPSASB este, de asemenea, de părere că nu este adecvat ca donatorii, creditorii 
şi alte persoane care furnizează resurse în mod voluntar sau involuntar către 
guverne şi alte entităţi din sectorul public să fie excluşi din categoria potenţialilor 
utilizatori de GPFR-uri sau ca nevoile lor de informaţii să fie considerate ca 
fiind mai puţin importante decât cele ale beneficiarilor de servicii.



CADRUL GENERAL CONCEPTUAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ CU SCOP GENERAL
PENTRU ENTITĂŢILE DIN SECTORUL PUBLIC

 39 CADRUL GENERAL CONCEPTUAL

Legislativul

BC2.10 IPSASB este de părere că legislativul sau organismul de conducere similar 
este un utilizator principal de GPFR-uri în calitatea sa de reprezentant al bene-
ficiarilor de servicii şi al furnizorilor de resurse. Legislativul, parlamentele, 
consiliile şi organismele similare vor necesita, de asemenea, informaţii pentru 
propriile obligaţii legate de răspundere şi propriile procese decizionale specifice, 
şi ele au, de obicei, autoritatea de a impune întocmirea de rapoarte financiare 
şi alte rapoarte detaliate cu scop special care să furnizeze informaţiile respec-
tive. Totuşi, ele pot folosi, de asemenea, informaţiile furnizate de GPFR-uri, 
precum şi informaţiile furnizate în rapoartele financiare cu scop special ca date 
de intrare pentru evaluarea măsurii în care resursele au fost utilizate eficient şi 
în scopul destinat şi pentru luarea deciziilor privind alocarea de resurse pentru 
anumite entităţi, programe sau activităţi guvernamentale.

BC2.11 Membrii individuali ai legislativului sau ai altui organism de conducere, indi-
fe rent dacă fac parte din guvern sau din opoziţie, pot să impună, de obicei, 
pre zentarea informaţiilor de care au nevoie pentru îndeplinirea obligaţiilor 
lor oficiale conform ordinelor primite de la legislativ sau de la organismul de 
conducere. Totuşi, ei ar putea să nu aibă autoritatea de a impune întocmirea 
de rapoarte financiare care să ofere informaţiile necesare pentru alte scopuri 
sau în alte circumstanţe. În consecinţă, ei sunt utilizatori ai GPFR-urilor, fie 
în calitatea lor de reprezentanţi ai beneficiarilor de servicii şi furnizorilor de 
resurse din electoratul sau circumscripţia din care fac parte, fie în calitatea lor 
individuală de cetăţeni şi membri ai comunităţii.

Alte grupuri de utilizatori

BC2.12 La elaborarea Cadrului general conceptual, IPSASB a luat în considerare o 
gamă largă de alţi utilizatori potenţiali ai GPFR-urilor, inclusiv măsura în care 
ar trebui să se identifice ca grupuri separate de utilizatori grupurile de interese 
speciale şi reprezentanţii acestora sau persoanele care încheie tranzacţii cu 
entităţile din sectorul public pe o bază comercială sau necomercială ori în mod 
voluntar sau involuntar (cum ar fi furnizorii de resurse din sectorul public şi din 
sectorul privat). IPSASB este de părere că identificarea beneficiarilor de servicii 
şi reprezentanţilor acestora şi a furnizorilor de resurse şi reprezentanţilor aces-
tora ca utilizatori principali ai GPFR-urilor va răspunde în mod corespunzător 
nevoilor de informaţii ale subgrupurilor de beneficiari de servicii şi furnizori 
de resurse. 

BC2.13 Informaţiile oferite de GPFR-uri ar putea fi utile pentru compilarea situaţiilor 
naţionale, ca date de intrare pentru modelele de raportare financiară statistică, 
pentru evaluarea impactului politicilor guvernamentale asupra activităţii eco-
nomice şi în alte scopuri analitice economice. Totuşi, GPFR-urile nu sunt elabo-
rate în mod specific pentru a răspunde nevoilor celor care solicită informaţii în 
aceste scopuri. În mod similar, deşi este probabil ca persoanele care acţionează 
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în calitate de consilieri pentru beneficiarii de servicii sau furnizorii de resurse 
(cum ar fi grupurile de reprezentare a cetăţenilor, agenţiile de rating pentru 
obligaţiuni, analiştii de credite şi grupurile de interes public) să considere utile 
informaţiile din GPFR-uri pentru propriile scopuri, GPFR-urile nu sunt întoc-
mite în mod specific pentru a răspunde nevoilor lor particulare de informaţii.

Obiectivele raportării financiare

BC2.14 Mulţi dintre respondenţii la proiectul de expunere au fost de acord că furni-
zarea de informaţii utile atât în sensul răspunderii, cât şi în sensul procesului 
decizional trebuie identificată drept obiectiv al raportării financiare de către 
entităţile din sectorul public. Unii respondenţi au susţinut că numai răspunderea 
poate fi identificată drept obiectiv unic sau dominant al raportării financiare 
de către entităţile din sectorul public; alţi respondenţi au susţinut că procesul 
decizional trebuie identificat drept unic obiectiv. Totuşi, IPSASB rămâne de 
pă rere că utilizatorii GPFR-urilor entităţilor din sectorul public vor avea nevoie 
de informaţii atât în scopuri decizionale, cât şi legate de răspundere. 

BC2.15 Unii respondenţi la proiectul de expunere au susţinut că legătura dintre răs-
pun dere şi procesul decizional trebuie exprimată mai clar şi trebuie identificate 
caracteristicile sectorului public care stau la baza opiniilor IPSASB referitoare 
la obiectivele raportării financiare de către entităţile din sectorul public. IPSASB 
a răspuns pozitiv acestor propuneri. Cadrul general a fost restructurat şi au fost 
adăugate clarificări. 

BC2.16 De asemenea, a fost consolidată explicaţia răspunderii şi a relaţiei acesteia cu 
procesul decizional şi GPFR-urile. În acest context, IPSASB recunoaşte faptul 
că noţiunea de răspundere reflectată în prezentul Cadru general este amplă. 
Aceasta cuprinde furnizarea de informaţii despre gestionarea de către entitate 
a resurselor care i-au fost încredinţate şi de informaţii folositoare utilizatorilor 
în evaluarea sustenabilităţii activităţilor entităţii şi a continuităţii furnizării de 
servicii pe termen lung. IPSASB este de părere că această noţiune amplă de 
răs pundere este adecvată deoarece cetăţenii şi alţi membri ai circumscripţiei 
furnizează resurse guvernelor şi altor entităţi din sectorul public în mod invo-
luntar şi, în majoritatea cazurilor, se bazează pe guverne şi pe alte entităţi din 
sectorul public pentru a le furniza serviciile necesare pe termen lung. Totuşi, 
IPSASB recunoaşte, de asemenea, că este puţin probabil ca GPFR-urile să ofere 
toate informaţiile necesare beneficiarilor de servicii şi furnizorilor de resurse 
în scopuri decizionale și legate de răspundere.

Domeniul de aplicare al raportării financiare – situaţii financiare şi informaţii 
care îmbunătăţesc, complementează şi completează situaţiile financiare

BC2.17 Mulţi dintre respondenţii la proiectul de expunere şi-au exprimat susţinerea 
pentru domeniul de aplicare al raportării financiare şi explicaţia acestuia aşa 
cum a fost propusă de IPSASB, unii identificând aspecte de clarificat, iar alţii 
menţionând că proiectele care tratează probleme cu domeniu de aplicare mai 
amplu trebuie să ofere îndrumări privind aplicarea caracteristicilor calitative 
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cum ar fi verificabilitatea şi comparabilitatea. Alţi respondenţi nu au susţinut 
ideea ca domeniul de aplicare al raportării financiare să fie mai amplu decât 
situaţiile financiare, exprimând preocupări în legătură cu faptul că:

● Domeniul de aplicare amplu propus trata aspecte care nu intrau sub in-
cidenţa termenilor de referinţă ai IPSASB care erau în vigoare în acel 
moment; şi 

● Îndrumările privind aspecte care nu intră sub incidenţa situaţiilor fi nan-
   ciare, cum ar fi informaţiile nefinanciare şi cele prospective, sunt, în 
mod corespunzător, o problemă a guvernelor sau a organismelor de 
con ducere sau a unei alte autorităţi. 

● Unii respondenţi la proiectul de expunere şi-au exprimat, de asemenea, 
preocuparea că domeniul de aplicare se concentra prea mult pe situaţiile 
financiare şi că în Cadrul general conceptual trebuie incluse îndrumări 
suplimentare referitoare la informaţiile nefinanciare şi raportarea suste-
nabilităţii. 

BC2.18 IPSASB rămâne de părere că este necesară reflectarea în Cadrul general con-
ceptual a unui domeniu de aplicare pentru raportarea financiară mai cuprinzător 
decât cel inclus în situaţiile financiare. Aceasta deoarece: 

● Obiectivul primar al guvernelor şi al altor entităţi din sectorul public este 
de a presta servicii circumscripţiilor lor, mai degrabă decât de a genera 
profit; 

● Cetăţenii şi alţi rezidenţi eligibili se bazează pe guverne şi pe alte enti-
tăţi din sectorul public să furnizeze o gamă largă de servicii pe o bază 
con tinuă pe termen lung. Activităţile şi deciziile guvernelor şi ale altor 
en tităţi din sectorul public dintr-o anumită perioadă de raportare pot 
avea consecinţe semnificative pentru generaţiile viitoare de beneficiari 
de servicii şi pentru generaţiile viitoare de contribuabili şi alţi furnizori 
in voluntari de resurse; şi

● Majoritatea guvernelor şi altor entităţi din sectorul public îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul unor mandate de cheltuieli şi al unor constrângeri 
financiare stabilite prin intermediul procesului bugetar. Monitorizarea 
implementării bugetelor aprobate reprezintă principala metodă prin 
care legislativul exercită supravegherea, iar cetăţenii şi reprezentanţii 
aleşi ai acestora consideră răspunzătoare din punct de vedere financiar 
con ducerea guvernului.

BC2.19 În consecinţă, performanţa entităţilor din sectorul public în realizarea obiec-
tivelor lor financiare şi de prestare de servicii poate fi evaluată doar parţial prin 
examinarea poziţiei financiare a acestora la data de raportare şi a performan ţei 
financiare şi a fluxurilor de trezorerie pe parcursul perioadei de raportare. IPSASB 
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este de părere că, pentru a răspunde nevoilor de informaţii ale utilizatorilor în 
scopuri decizionale și legate de răspundere, Cadrul general conceptual tre buie 
să permită GPFR-urilor să cuprindă furnizarea de informaţii care să le per mită 
utilizatorilor să evalueze şi să integreze mai bine în context situaţiile finan-
ciare. Astfel de informaţii pot fi comunicate de rapoarte separate care prezintă 
informaţii financiare şi nefinanciare despre îndeplinirea obiectivelor entităţii 
legate de prestarea de servicii pe parcursul perioadei de ra portare; conformita tea 
acesteia cu bugetele aprobate şi cu legislaţia sau alte norme care guvernează 
colectarea şi utilizarea resurselor; şi informaţii financiare şi nefinanciare pro-
spective despre activităţile sale viitoare de prestare de servicii, obiectivele şi 
nevoile sale de resurse. În unele cazuri, informaţiile despre aceste aspecte pot 
fi, de asemenea, prezentate în notele la situaţiile financiare.

BC2.20 Pentru a lua decizii referitoare la dispoziţiile de raportare financiară sau în-
drumările care extind informaţiile prezentate în GPFR-uri în afara situaţiilor 
fi nanciare, IPSASB va analiza beneficiile informaţiilor pentru utilizatori, precum 
şi costurile de compilare şi raportare a acestor informaţii.

Limitarea domeniului de aplicare al raportării financiare 

BC2.21 Unii dintre respondenţii care erau de acord că domeniul de aplicare al raportării 
financiare trebuie să se extindă dincolo de situaţiile financiare şi-au exprimat 
preocuparea că domeniul de aplicare propus în proiectul de expunere era prea 
general şi/sau nu era explicat sau justificat corespunzător – propunând, în 
unele cazuri, ca domeniul de aplicare să fie limitat la îmbunătăţirea aspectelor 
re cunoscute în situaţiile financiare.

BC2.22 IPSASB a răspuns acestor preocupări prin clarificarea legăturilor dintre do-
meniul de aplicare al raportării financiare şi nevoile de informaţii ale utilizato-
rilor şi prin includerea unor explicaţii suplimentare privind relaţia dintre nevoile 
de informaţii ale utilizatorilor şi informaţiile pe care GPFR-urile le pot oferi ca 
răspuns. În plus, IPSASB a clarificat faptul că domeniul de aplicare al raportării 
financiare cu scop general este limitat la situaţiile financiare şi informaţiile 
care îmbunătăţesc, complementează şi completează situaţiile financiare. În 
con secinţă, ceea ce se va include în domeniul de aplicare mai cuprinzător al 
raportării financiare se va determina din situaţiile financiare şi se va limita la 
aspecte care îi ajută pe utilizatori să înţeleagă mai bine şi să integreze în context 
informaţiile incluse în acele situaţii.

Considerente privind resursele, dispoziţii cu valoare de normă şi stadiul de audit

BC2.23 Mulţi dintre respondenţi, indiferent dacă au susţinut ori s-au opus propune rilor 
din proiectul de expunere, şi-au exprimat preocuparea că tratarea unor aspecte cu 
„domeniu de aplicare amplu” ar absorbi prea multe dintre resursele IPSASB şi 
ar limita capacitatea acestuia de a trata aspectele legate de situaţiile financiare. 
De asemenea, unii respondenţi la proiectul de expunere:
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● Au solicitat să se clarifice în Cadrul general conceptual că dispoziţiile 
cu valoare de normă vor fi elaborate numai pentru aspectele legate de 
situaţiile financiare, aspectele cu domeniu de aplicare mai amplu făcând 
obiectul orientărilor; şi

● Şi-au exprimat preocuparea referitoare la implicaţiile privind auditul 
ale includerii informaţiilor nefinanciare şi informaţiilor prospective în 
GPFR-uri.

BC2.24 Deşi IPSASB poate elabora IPSAS-uri care includ dispoziţii cu valoare de nor-
mă, acest lucru nu este inevitabil. De exemplu, publicaţiile IPSASB includ, 
de asemenea, RPG-uri şi alte documente menite să ajute comunitatea de ra-
por tare financiară să răspundă la anumite probleme de raportare financiară. 
Toate documentele IPSASB care includ dispoziţii sau îndrumări cu valoare de 
normă privind prezentarea informaţiilor în GPFR-uri, fie ca parte a situaţiilor 
financiare, fie ca îmbunătăţiri ale acelor situaţii, vor face obiectul procedurii 
stabilite complete. Prin urmare, la elaborarea de îndrumări cu valoare de nor mă 
sau de alte îndrumări privind prezentarea informaţiilor care extind do me niul de 
aplicare al raportării financiare, IPSASB va trebui să răspundă la preocupările 
respondenţilor cu privire la conţinutul tehnic propus şi autoritatea îndrumă rilor. 

BC2.25 IPSASB recunoaşte preocuparea respondenţilor privind alocarea resurselor 
IPSASB pentru problemele cu domeniu de aplicare amplu. Totuşi, in for ma ţiile 
prezentate în situaţiile financiare rămân nucleul raportării financiare şi, prin 
urmare, acestea vor rămâne principala ţintă a IPSAS-urilor şi RPG-urilor ela-
borate de IPSASB. În consecinţă, programul de activitate pentru elaborarea 
standardelor al IPSASB va continua să răspundă nevoii utilizatorilor de o mai 
bună raportare financiară a tranzacţiilor şi a altor evenimente raportate în si-
tuaţiile financiare.

BC2.26 IPSASB este de părere că rolul Cadrului general conceptual sau al IPSAS-urilor 
şi RPG-urilor care ar putea fi elaborate consecvent faţă de conceptele reflectate 
în Cadrul general nu este de a încerca să stabilească nivelul de certificări de 
audit care trebuie furnizate pentru anumite aspecte ale GPFR-urilor. Caracte-
risticile calitative oferă un anumit grad de certificare utilizatorilor în ceea ce 
priveşte calitatea informaţiilor incluse în GPFR-uri. Totuşi, responsabilităţile 
pentru auditul situaţiilor financiare şi al altor componente ale GPFR-urilor 
vor fi stabilite în funcţie de aspecte precum cadrul general de reglementare în 
vigoare în anumite jurisdicţii şi mandatul de audit convenit cu entitatea şi/sau 
care se aplică entităţii.
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Introducere
3.1 GPFR-urile prezintă informaţii financiare şi nefinanciare despre fenomenele 

economice şi alte fenomene. Caracteristicile calitative ale informaţiilor incluse 
în GPFR-uri sunt atributele care fac informaţiile respective folositoare pentru 
utili zatori şi susţin îndeplinirea obiectivului raportării financiare. Obiectivul 
raportării financiare este de a furniza informaţii utile în scopuri decizionale și 
legate de răs  pundere. 

3.2 Caracteristicile calitative ale informaţiilor incluse în GPFR-urile entităţilor din 
sec torul public sunt relevanţa, reprezentarea exactă, inteligibilitatea, oportunitatea, 
com parabilitatea şi verificabilitatea. 

3.3 Constrângerile generale asupra informaţiilor incluse în GPFR-uri sunt pragul de 
semnificaţie, raportul cost-beneficiu şi realizarea unui echilibru corespunzător 
între caracteristicile calitative. 

3.4 Fiecare dintre caracteristicile calitative face parte integrantă din şi interacţio nează 
cu celelalte caracteristici pentru a furniza în GPFR-uri informaţii utile pentru 
în  de plinirea obiectivelor raportării financiare. Totuşi, în practică, s-ar putea ca 
nu toate caracteristicile calitative să fie îndeplinite în întregime şi ar putea fi ne-
ce sar(ă) o echilibrare sau un compromis între acestea. 

3.5 Caracteristicile calitative se aplică tuturor informaţiilor financiare şi nefinanciare 
raportate în GPFR-uri, inclusiv informaţiilor istorice şi prospective şi informaţiilor 
explicative. Totuşi, măsura în care caracteristicile calitative pot fi îndeplinite 
poate diferi în funcţie de gradul de incertitudine şi evaluare sau opinie subiectivă 
implicat în compilarea informaţiilor financiare şi nefinanciare. Necesitatea unor 
îndrumări suplimentare privind interpretarea şi aplicarea caracteristicilor calita-
tive pentru informaţiile care extind domeniul de aplicare al raportării financiare 
dincolo de situaţiile financiare va fi luată în considerare la elaborarea oricăror 
IPSAS-uri sau RPG-uri care tratează aceste aspecte. 

Relevanţă
3.6 Informaţiile financiare şi nefinanciare sunt relevante dacă pot face diferenţa în 

ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor raportării financiare. Informaţiile finan-
ciare şi nefinanciare pot face diferenţa dacă au valoare de confirmare, valoare 
predictivă sau ambele. Ele ar putea avea capacitatea de a face diferenţa, şi prin 
urmare de a fi relevante, chiar dacă unii utilizatori aleg să nu le folosească sau 
au deja cunoştinţă de ele. 

3.7 Informaţiile financiare şi nefinanciare au valoare de confirmare dacă acestea con-
firmă sau modifică aşteptări anterioare (sau prezente). De exemplu, informaţiile vor 
fi relevante în scopuri decizionale și legate de răs pundere dacă acestea confirmă 
aşteptări legate de aspecte precum măsura în care administratorii şi-au îndeplinit 
responsabilităţile privind utilizarea eficientă şi eficace a resurselor, îndeplinirea 
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obiectivelor specificate privind prestarea de servicii şi conformitatea cu dispoziţiile 
bugetare, legislative şi alte dispoziţii relevante.

3.8 GPFR-urile pot prezenta informaţii despre activităţile viitoare anticipate de pres   -
tare de servicii ale entităţii, despre obiective şi costuri, şi despre valoarea şi sursele 
din care provin resursele care se intenţionează să fie alocate prestării de servicii 
în viitor. Astfel de informaţii orientate spre viitor vor avea valoare predictivă şi 
vor fi relevante în scopuri decizionale și legate de răs pundere. Informaţiile despre 
fenomenele economice şi alte fenomene existente sau care au avut loc deja pot 
avea, de asemenea, o valoare predictivă pentru facilitarea for mării aşteptărilor 
legate de viitor. De exemplu, informaţiile care confirmă sau infir mă aşteptări an-
terioare pot consolida sau modifica aşteptările referitoare la rezul tatele financiare 
şi rezultatele prestării de servicii care ar putea apărea în viitor. 

3.9 Rolul de confirmare şi rolul predictiv al informaţiilor sunt interconectate – de 
exemplu, informaţiile despre nivelul actual şi structura actuală ale resurselor unei 
entităţi şi pretenţiile faţă de resursele respective îi ajută pe utilizatori să confirme 
rezultatul strategiilor de gestionare a resurselor pe parcursul perioadei şi să pre-
conizeze capacitatea unei entităţi de a răspunde modificării circumstanţelor şi 
nevoilor viitoare anticipate în ceea ce priveşte prestarea de servicii. Aceleaşi 
informaţii ajută la confirmarea sau corectarea aşteptărilor şi previziunilor ante-
rioare ale utilizatorilor cu privire la capacitatea entităţii de a răspunde unor astfel 
de modificări. Ele ajută, de asemenea, la confirmarea sau corectarea informaţiilor 
financiare prospective incluse în GPFR-urile anterioare. 

Reprezentare exactă
3.10 Spre a fi utile pentru raportarea financiară, informaţiile trebuie să fie o reprezentare 

exactă a fenomenelor economice și a altor fenomene pe care intenţionează să le 
reprezinte. Reprezentarea exactă este obţinută atunci când descrierea fenomene lor 
este completă, neutră şi nu conţine erori semnificative. Informaţiile care repre zin-
tă exact un fenomen economic sau un alt fenomen descriu fondul tranzacţiei de 
bază, al altui eveniment, al altei activităţi sau circumstanţe – ceea ce nu înseamnă 
neapărat acelaşi lucru cu forma sa juridică.

3.11 În practică s-ar putea să nu fie posibilă cunoaşterea sau confirmarea măsurii în 
care informaţiile prezentate în GPFR-uri sunt complete, neutre şi nu conţin erori 
semnificative. Totuşi, informaţiile trebuie să fie cât mai complete, cât mai neutre 
şi să conţină cât mai puţine erori. 

3.12 O omisiune a anumitor informaţii poate determina ca reprezentarea unui fenomen 
economic sau a unui alt fenomen să fie falsă sau să inducă în eroare şi, prin urmare, 
să nu fie folositoare utilizatorilor de GPFR-uri. De exemplu, o descriere completă 
a elementului „imobilizări corporale” în GPFR-uri va include o reprezentare 
numerică a valorii agregate a imobilizărilor corporale, împreună cu orice alte 
in formaţii cantitative, descriptive şi explicative necesare pentru a reprezenta 
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exact acea clasă de active. În unele cazuri, aceasta ar putea include prezentarea 
de informaţii despre aspecte cum ar fi clasele majore de imobilizări corporale, 
factorii care au afectat utilizarea lor în trecut sau care ar putea afecta utilizarea lor 
în viitor, precum şi baza şi procesul de determinare a reprezentării lor numerice. 
În mod similar, informaţiile financiare şi nefinanciare prospective şi informaţiile 
despre îndeplinirea obiectivelor privind prestarea de servicii şi rezultatele incluse 
în GPFR-uri trebuie prezentate împreună cu principalele ipoteze pe care se bazează 
acele informaţii şi cu orice explicaţii necesare pentru a se asigura că descrierea 
lor este completă şi folositoare utilizatorilor.

3.13 Neutralitatea în contextul raportării financiare reprezintă absenţa influenţelor. 
Aceasta se referă la faptul că selectarea şi prezentarea informaţiilor financiare şi 
nefinanci are nu sunt realizate cu intenţia de a obţine un anumit rezultat predeter-
minat – de exemplu, de a influenţa într-un anumit mod evaluarea de către utilizatori 
a îndeplinirii obligaţiilor entităţii în ceea ce priveşte răspunderea sau o decizie 
ori un raţionament care urmează să fie realizat(ă) sau de a determina un anumit 
comportament. 

3.14 Informaţiile neutre reprezintă exact fenomenele economice şi alte fenomene pe 
care îşi propun să le reprezinte. Totuşi, impunerea neutralităţii informaţiilor in-
cluse în GPFR-uri nu înseamnă că acestea nu au un scop sau că nu vor influenţa 
comportamentul. Relevanţa reprezintă o caracteristică calitativă şi, prin definiţie, 
informaţiile relevante au capacitatea de a influenţa evaluările şi deciziile utiliza-
torilor. 

3.15 Fenomenele economice şi alte fenomene reprezentate în GPFR-uri au loc, în ge-
neral, în condiţii de incertitudine. Informaţiile incluse în GPFR-uri vor cuprin de, 
prin urmare, adeseori estimări care integrează raţionamentul conducerii. Pentru a 
reprezenta exact un fenomen economic sau un alt fenomen, o estimare trebuie să 
aibă la bază date de intrare adecvate şi fiecare dată de intrare trebuie să reflecte 
cele mai bune informaţii disponibile. Trebuie exercitată prudenţa atunci când există 
incertitudini. Uneori poate fi necesar să se prezinte explicit gradul de incertitudine 
al informaţiilor financiare şi nefinanciare pentru a se reprezenta exact fenomenele 
economice şi alte fenomene. 

3.16 Absenţa erorilor semnificative nu înseamnă o acurateţe completă din toate punctele 
de vedere. Absenţa erorilor semnificative înseamnă că nu există erori sau omi-
siuni semnificative în mod individual sau colectiv în descrierea fenomenului şi 
că procesul utilizat pentru a elabora informaţiile raportate a fost aplicat conform 
descrierii. În unele cazuri ar putea fi posibilă determinarea acurateţei anumitor 
informaţii incluse în GPFR-uri – de exemplu, valoarea unui transfer de numerar 
către un alt nivel guvernamental, volumul serviciilor prestate sau preţul plătit 
pentru achiziţia de imobilizări corporale. Totuşi, în alte cazuri ar putea să nu fie 
posibil acest lucru – de exemplu, acurateţea unei estimări a valorii sau a costului 
unui element sau eficacitatea unui program de prestare de servicii ar putea fi im-
posibil de determinat. În aceste cazuri, estimarea nu va conţine erori semnificative 
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dacă valoarea respectivă este descrisă clar ca o estimare, sunt explicate natura şi 
limitările procesului de estimare şi nu au fost identificate erori semnificative în 
selectarea şi aplicarea unui proces adecvat pentru elaborarea estimării.

Inteligibilitate
3.17 Inteligibilitatea este o calitate a informaţiilor care le permite utilizatorilor să le 

în ţeleagă sensul. GPFR-urile entităţilor din sectorul public trebuie să prezinte 
informaţiile într-o manieră care să corespundă nevoilor şi bazei de cunoştinţe ale 
utilizatorilor, precum şi naturii informaţiilor prezentate. De exemplu, explicaţiile 
informaţiilor financiare şi nefinanciare şi comentariile privind prestarea de ser-
vicii şi alte realizări de pe parcursul perioadei de raportare, precum şi aşteptările 
pentru perioadele viitoare trebuie elaborate într-un limbaj clar şi prezentate într-o 
manieră uşor de înţeles pentru utilizatori. Inteligibilitatea este îmbunătăţită dacă 
informaţiile sunt clasificate, caracterizate şi prezentate clar şi concis. Compara-
bilitatea poate spori, de asemenea, inteligibilitatea.

3.18 Se presupune că utilizatorii GPFR-urilor au cunoştinţe rezonabile despre acti vi-
tăţile entităţii şi mediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, astfel încât să 
poată şi să fie pregătiţi să consulte GPFR-urile şi să examineze şi să analizeze 
in formaţiile prezentate cu o diligenţă rezonabilă. Unele fenomene economice şi 
alte fenomene sunt deosebit de complexe şi dificil de reprezentat în GPFR-uri, 
iar unii utilizatori ar putea avea nevoie de asistenţa unui consilier care să îi ajute 
să le înţeleagă. Trebuie întreprinse toate eforturile posibile pentru a reprezenta 
fenomenele economice şi alte fenomene incluse în GPFR-uri într-o manieră 
inteligibilă pentru o gamă amplă de utilizatori. Totuşi, nu trebuie excluse informaţii 
din GPFR-uri doar din motivul că acestea ar putea fi prea complexe sau dificil de 
înţeles pentru unii utilizatori fără a fi asistaţi.

Oportunitate
3.19 Oportunitatea se referă la disponibilitatea informaţiilor pentru utilizatori înainte 

ca acestea să îşi piardă capacitatea de a fi utile în scopuri decizionale și legate 
de răspundere. Disponibilitatea neîntârziată a informaţiilor poate spori utilitatea 
acestora ca date de intrare pentru evaluarea răspunderii, precum şi capacitatea 
acestora de a informa şi influenţa deciziile care trebuie luate. Absenţa oportunităţii 
poate determina ca informaţiile să fie mai puţin utile.

3.20 Anumite elemente de informaţii pot continua să fie utile mult după perioada de 
raportare sau data de raportare. De exemplu, în scopuri decizionale și legate de 
răspundere, utilizatorii de GPFR-uri ar putea fi nevoiţi să analizeze tendinţele 
performanţelor financiare şi în prestarea de servicii ale entității, precum şi con-
formitatea cu bugetele de-a lungul mai multor perioade de raportare. În plus, 
rezultatul şi efectele anumitor programe de prestare de servicii ar putea să nu fie 
determinabile până în perioadele viitoare – de exemplu, această situaţie poate 
fi întâlnită în cazul programelor menite să sporească bunăstarea economică a 
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circumscripţiei, să reducă incidenţa unei anumite boli sau să crească nivelul de 
alfabetizare pentru anumite grupe de vârstă.

Comparabilitate
3.21 Comparabilitatea este calitatea informaţiilor care le permite utilizatorilor să iden-

tifice asemănări şi diferenţe între două seturi de fenomene. Comparabilitatea nu 
este o calitate a unui element individual de informaţii, ci mai degrabă o calitate 
a relaţiei dintre două sau mai multe elemente de informaţii.

3.22 Comparabilitatea este diferită de consecvenţă. Consecvenţa se referă la utilizarea 
aceloraşi principii sau politici contabile şi a aceloraşi baze de întocmire, fie de 
la o perioadă la alta în cadrul unei singure entităţi, fie într-o singură perioadă 
pentru mai multe entităţi. Comparabilitatea este scopul, iar consecvenţa ajută la 
îndeplinirea acestui scop. În anumite cazuri, principiile sau politicile contabile 
adoptate de o entitate pot fi revizuite pentru a reprezenta mai bine o anumită 
tranzacţie sau un anumit eveniment în GPFR-uri. În aceste cazuri, includerea 
unor prezentări suplimentare de informaţii sau a unor explicaţii poate fi necesară 
pentru a satisface caracteristicile de comparabilitate.

3.23 Comparabilitatea diferă, de asemenea, de uniformitate. Pentru ca informaţiile să 
fie comparabile, aspectele similare trebuie să fie prezentate similar, iar aspectele 
diferite trebuie să fie prezentate diferit. Un accent exagerat pe uniformitate ar 
putea reduce comparabilitatea făcând aspecte diferite să pară similare. Compa-
rabilitatea informaţiilor din GPFR-uri nu este sporită dacă aspecte diferite sunt 
făcute să pară similare şi nici dacă aspecte similare sunt făcute să pară diferite. 

3.24 Informaţiile referitoare la poziţia financiară, performanţa financiară, fluxurile 
de trezorerie, conformitatea cu bugetele aprobate şi legislaţia relevantă sau alte 
norme care guvernează colectarea şi utilizarea resurselor, realizările în prestarea 
de servicii şi planurile viitoare ale entităţii sunt necesare în sensul răspunderii 
şi folositoare în sensul procesului decizional. Utilitatea acestor informaţii este 
sporită dacă acestea pot fi comparate, de exemplu, cu:

● Informaţii financiare şi nefinanciare prospective prezentate anterior pentru 
acea perioadă de raportare sau dată de raportare;

● Informaţii similare despre aceeaşi entitate pentru o altă perioadă sau un alt 
moment; şi 

● Informaţii similare despre alte entităţi (de exemplu, entităţi din sectorul 
public care prestează servicii similare în alte jurisdicţii) pentru aceeaşi 
perioadă de raportare.

3.25 Aplicarea consecventă a principiilor şi politicilor contabile şi a aceleiaşi baze de 
întocmire pentru informaţiile financiare şi nefinanciare prospective şi rezultatele 
reale va spori utilitatea oricărei comparaţii între rezultatele proiectate şi cele 
re ale. Comparabilitatea cu alte entităţi poate fi mai puţin semnificativă pentru 
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explicaţiile percepţiei sau opiniei conducerii asupra factorilor care stau la baza 
per formanţei actuale a entităţii.

Verificabilitate 
3.26 Verificabilitatea este calitatea informaţiilor care ajută la asigurarea utilizatorilor 

că informaţiile din GPFR-uri reprezintă exact fenomenele economice şi alte 
fenomene pe care îşi propun să le reprezinte. Demonstrabilitatea este un termen 
folosit uneori pentru a descrie această calitate atunci când se aplică în cazul 
informaţiilor explicative şi al informaţiilor cantitative financiare şi nefinan ciare 
prospective prezentate în GPFR-uri – cu alte cuvinte, calitatea informaţiilor 
care ajută la asigurarea utilizatorilor că informaţiile explicative şi informaţiile 
can titative financiare şi nefinanciare prospective reprezintă exact fenomenele 
eco nomice şi alte fenomene pe care îşi propun să le reprezinte. Indiferent dacă 
este denumită verificabilitate sau demonstrabilitate, această caracteristică implică 
fap tul că observatori independenţi şi în cunoştinţă de cauză ar putea ajunge la un 
consens general, dar nu neapărat la un acord în totalitate, că fie:

● Informaţiile reprezintă fenomenele economice şi alte fenomene pe care îşi 
propun să le reprezinte fără erori semnificative sau influenţe; fie 

● O metodă adecvată de recunoaştere, evaluare sau reprezentare a fost apli-
cată fără erori semnificative sau influenţe.

3.27 Nu este necesar ca informaţiile să fie o singură estimare punctuală pentru a fi 
ve rificabile. Un interval de valori posibile şi probabilităţile aferente acestora pot 
fi, de asemenea, verificate.

3.28 Verificarea poate fi directă sau indirectă. În cazul verificării directe, se verifică 
în   săşi valoarea sau o altă reprezentare, de exemplu, prin (a) calcularea numeraru-
lui, (b) observarea titlurilor de valoare tranzacționabile şi a preţurilor cotate ale 
acestora sau (c) confirmarea faptului că au fost prezenţi factorii identificaţi ca 
in   fluenţând performanţa anterioară în prestarea de servicii şi că au funcţionat 
conform efectului identificat. În cazul verificării indirecte, se verifică valoarea sau 
o altă reprezentare prin verificarea datelor de intrare şi recalcularea rezultatelor 
utilizând aceeaşi convenţie sau metodologie contabilă. Un exemplu îl reprezintă 
verificarea valorilor contabile ale stocurilor prin verificarea intrărilor (cantităţi şi 
costuri) şi recalcularea stocurilor finale utilizând aceleaşi ipoteze privind fluxul 
costurilor (de exemplu, costul mediu sau metoda primul intrat – primul ieşit). 

3.29 Calitatea de verificabilitate (sau demonstrabilitate, dacă se foloseşte acest ter-
men pentru descrierea acestei caracteristici) nu este o valoare absolută – unele 
in formaţii ar putea fi mai mult sau mai puţin verificabile faţă de alte informaţii. 
Totuşi, cu cât sunt mai verificabile informaţiile incluse în GPFR-uri, cu atât vor 
oferi o asigurare mai mare utilizatorilor că informaţiile reprezintă exact feno-
menele economice şi alte fenomene pe care îşi propun să le reprezinte.
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3.30 GPFR-urile entităţilor din sectorul public pot include informaţii financiare şi 
alte informaţii cantitative şi explicaţii despre (a) principalele influenţe asupra 
per  formanţei entităţii pe parcursul perioadei, (b) efectele sau rezultatele viitoare 
anticipate ale programelor de prestare de servicii desfăşurate pe parcursul peri oadei 
de raportare şi (c) informaţiile financiare şi nefinanciare prospective. Se poate să 
nu fie posibil să se verifice acurateţea tuturor reprezentărilor şi explicaţiilor can-
titative ale unor astfel de informaţii până într-o perioadă viitoare sau chiar deloc.

3.31 Pentru a facilita asigurarea utilizatorilor că informaţiile cantitative financiare şi 
nefinanciare prospective şi explicaţiile incluse în GPFR-uri reprezintă exact fe-
nomenele economice şi alte fenomene pe care îşi propun să le reprezinte, ipo tezele 
care stau la baza informaţiilor prezentate, metodologiile adoptate pentru compi-
larea acelor informaţii şi factorii şi circumstanţele care susţin opiniile exprimate 
sau prezentările realizate trebuie să fie transparente. Acest lucru le va permite 
utilizatorilor să facă raţionamente despre caracterul adecvat al acelor ipoteze şi 
al metodei de compilare, evaluare, reprezentare şi interpretare a informaţiilor.

Constrângeri legate de informaţiile incluse în rapoartele financiare 
cu scop general 
Pragul de semnificaţie

3.32 Informaţiile sunt semnificative dacă omisiunea sau prezentarea lor eronată poate 
influenţa îndeplinirea de către entitate a obligaţiilor legate de răspundere sau 
de ci ziile luate de utilizatori pe baza GPFR-urilor entităţii întocmite pentru res-
pec tiva perioadă de raportare. Pragul de semnificaţie depinde atât de natura, cât 
şi de valoarea elementului analizat în circumstanţele specifice fiecărei entităţi. 
GPFR-urile pot cuprinde informaţii calitative şi cantitative despre realizările 
în domeniul prestării de servicii pe parcursul perioadei de raportare şi despre 
aşteptările legate de prestarea de servicii şi rezultatele financiare în viitor. În 
con secinţă, nu este posibil să se specifice un prag cantitativ uniform la care un 
anu mit tip de informaţie devine semnificativ. 

3.33 Evaluările pragului de semnificaţie vor fi efectuate în contextul mediului legisla-
tiv, instituţional şi operaţional în cadrul căruia entitatea îşi desfăşoară activitatea 
şi, în ceea ce priveşte informaţiile financiare şi nefinanciare prospective, în 
con textul cunoştinţelor şi aşteptărilor viitoare ale persoanei care le întocmeşte. 
Prezentarea informaţiilor despre conformitatea sau neconformitatea cu legislaţia, 
reglementările sau alte norme poate fi semnificativă ca urmare a naturii sale – 
indiferent de importanța valorilor implicate. Pentru a determina dacă un element 
este semnificativ în aceste circumstanţe, se vor lua în considerare aspecte precum 
natura, legalitatea, sensibilitatea şi consecinţele tranzacţiilor şi evenimentelor tre-
cute sau anticipate, părţile implicate în orice astfel de tranzacţii şi circumstanţele 
care le generează.

3.34 În Cadrul general conceptual, pragul de semnificaţie este clasificat ca o constrân-
gere asupra informaţiilor incluse în GPFR-uri. La elaborarea IPSAS-urilor şi a 
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RPG-urilor, IPSASB va lua în considerare pragul de semnificaţie al con se cin ţelor 
apli  cării unei anumite politici contabile, baze de întocmire sau prezentări de in-
for maţii pentru un anumit element sau tip de informaţie. Sub rezerva dispo zi ţiilor 
oricărui IPSAS, entităţile care întocmesc GPFR-urile vor analiza, de ase menea, 
pragul de semnificaţie al, de exemplu, aplicării unei anumite politici conta bile şi 
prezentării separate a anumitor tipuri de informaţii.

Cost-beneficiu

3.35 Raportarea financiară impune costuri. Beneficiile raportării financiare trebuie să 
justifice acele costuri. Evaluarea măsurii în care beneficiile furnizării informaţiilor 
justifică costurile aferente reprezintă adeseori o problemă de raţionament, deoarece 
de multe ori nu este posibil să se identifice şi/sau să se cuantifice toate costurile 
şi toate beneficiile informaţiilor incluse în GPFR-uri.

3.36 Costurile furnizării informaţiilor includ costurile de colectare şi procesare a in-
formaţiilor, costurile de verificare a acestora şi/sau de prezentare a ipotezelor 
şi metodologiilor care le susţin şi costurile diseminării lor. Utilizatorii suportă 
costuri de analiză şi interpretare. Omisiunea unor informaţii utile impune, de 
asemenea, costuri, inclusiv costurile pe care utilizatorii le suportă pentru a obţine 
informaţiile necesare din alte surse şi costurile care rezultă din luarea deciziilor 
pe baza datelor incomplete furnizate în GPFR-uri. 

3.37 Persoanele care întocmesc GPFR-uri îşi folosesc majoritatea eforturilor pentru a 
furniza informaţii în acestea. Totuşi, beneficiarii de servicii şi furnizorii de resurse 
suportă în final costurile acestor eforturi – deoarece resursele sunt redirecţionate 
de la activităţile de prestare de servicii către întocmirea de informaţii în vederea 
includerii în GPFR-uri. 

3.38 Utilizatorii se bucură de majoritatea beneficiilor generate de informaţiile furnizate 
în GPFR-uri. Totuşi, informaţiile întocmite pentru GPFR-uri pot fi utilizate, de 
asemenea, la nivel intern de către conducere şi pot avea ca rezultat luarea unor 
decizii mai bune de către conducere. Prezentarea informaţiilor în GPFR-uri con-
secvent cu conceptele identificate în Cadrul general conceptual şi în IPSAS-urile 
şi RPG-urile care se bazează pe aceste concepte va îmbunătăţi şi va consolida 
percepţiile asupra transparenţei raportării financiare de către guverne şi alte entităţi 
din sectorul public şi va contribui la evaluarea mai exactă a preţului datoriilor 
din sectorul public. Prin urmare, entităţile din sectorul public ar putea obţine, de 
asemenea, o serie de beneficii din informaţiile furnizate de GPFR-uri.

3.39 Aplicarea constrângerii aferente raportului cost-beneficiu implică evaluarea mă-
su rii în care este probabil ca beneficiile raportării informaţiilor să justifice cos turile 
suportate pentru furnizarea şi utilizarea respectivelor informaţii. La rea lizarea 
acestei evaluări, este necesar să se analizeze dacă una sau mai multe carac teris tici 
calitative ar putea fi sacrificate într-o anumită măsură în vederea reducerii cos-
turilor. 
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3.40 La elaborarea IPSAS-urilor, IPSASB ia în considerare informaţii de la persoa nele 
care întocmesc situaţii financiare, utilizatori, mediul academic şi alte per   soane 
în ceea ce priveşte natura şi cantitatea preconizate ale beneficiilor şi costuri lor 
dispoziţiilor propuse. Dispoziţiile privind prezentarea informaţiilor şi alte dis-
po ziţii care au ca rezultat prezentarea de informaţii folositoare pentru utilizatorii 
de GPFR-uri în scopuri decizionale și legate de răspundere şi care îndeplinesc 
ca racteristicile calitative sunt prescrise de IPSAS-uri atunci când beneficiile con-
formităţii cu acele dispoziţii de prezentare şi cu alte dispoziţii sunt evaluate de 
IPSASB ca justificând costurile conformităţii.

Echilibrul între caracteristicile calitative 

3.41 Caracteristicile calitative conlucrează pentru a contribui la utilitatea informaţiilor. 
De exemplu, nici o descriere care reprezintă exact un fenomen irelevant, nici o 
descriere care nu reprezintă exact un fenomen relevant nu generează informaţii 
utile. În mod similar, pentru a fi relevante, informaţiile trebuie să fie oportune şi 
inteligibile. 

3.42 În unele cazuri, ar putea fi necesară o echilibrare sau o compensare între carac-
te risticile calitative pentru a se îndeplini obiectivele raportării financiare. Impor-
tanţa relativă a caracteristicilor calitative în fiecare situaţie este o problemă de 
raţionament profesional. Scopul este atingerea unui echilibru corespunzător între 
caracteristici pentru a se realiza obiectivele raportării financiare.
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din Cadrul general 
conceptual.

Caracteristicile calitative ale informaţiilor incluse în rapoartele financiare 
cu scop general

BC3.1 La elaborarea IPSAS-urilor, IPSASB primeşte opinii de la părţile interesate şi 
face raţionamente despre informaţiile care satisfac cel mai bine obiecti vele 
raportării financiare şi trebuie incluse în GPFR-uri. Pentru a face acele raţio-
namente, IPSASB analizează măsura în care fiecare dintre caracteristicile ca li-
tative poate fi realizată. Dispoziţiile privind prezentarea informaţiilor şi alte 
dispoziţii sunt incluse în IPSAS-uri numai atunci când se consideră că in for-
maţiile care rezultă din aplicarea acestora satisfac caracteristicile calitative şi 
constrângerea legată de raportul cost-beneficiu identificate în Cadrul general 
con ceptual.

BC3.2 Unii respondenţi la proiectul de expunere şi-au exprimat preocuparea cu pri-
vire la aplicarea caracteristicilor calitative pentru toate aspectele care ar putea 
fi prezentate în GPFR-uri, în special acele aspecte care ar putea fi prezentate 
în rapoarte în afara situaţiilor financiare. IPSASB înţelege această preocupare. 
IPSASB recunoaşte că ar putea fi necesar ca IPSAS-urile şi RPG-urile care 
tratează prezentarea în GPFR-uri a unor informaţii în afara situaţiilor financiare 
să includă îndrumări suplimentare privind aplicarea caracteristicilor calitative 
pentru aspectele tratate.

BC3.3 IPSAS-urile şi RPG-urile emise de IPSASB nu vor trata toate informaţiile 
financiare şi nefinanciare care ar putea fi incluse în GPFR-uri. În absenţa unui 
IPSAS sau a unei RPG care să trateze anumite fenomene economice sau alte 
fenomene, evaluarea măsurii în care un element de informaţii satisface carac-
teristicile calitative şi constrângerile identificate în Cadrul general conceptual 
şi se califică, prin urmare, pentru includerea în GPFR-uri va fi realizată de per-
soanele care întocmesc GPFR-uri. Aceste evaluări vor fi realizate în contextul 
îndeplinirii obiectivelor raportării financiare, care au fost, la rândul lor, elaborate 
pentru a răspunde nevoilor de informaţii ale utilizatorilor. 

BC3.4 Implementarea unor sisteme şi procese contabile proiectate corespunzător şi 
administrate eficient îi va permite conducerii să colecteze şi să proceseze do-
vezi care să susţină raportarea financiară. Calitatea acestor sisteme şi procese 
re prezintă un factor-cheie pentru asigurarea calităţii informaţiilor financiare pe 
care entitatea le include în GPFR-uri.

Alte caracteristici calitative luate în considerare

BC3.5 Unii respondenţi la proiectul de expunere şi-au exprimat opinia că trebuie 
iden  tificate caracteristici calitative suplimentare. Acele caracteristici calitative 
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au inclus „sinceritatea”, „imaginea corectă şi fidelă”, „credibilitatea”, „trans-
parenţa” şi „periodicitatea”.

BC3.6 IPSASB observă că „sinceritatea”, aşa cum este utilizată în raportarea finan ciară, 
are un înţeles similar termenului „corect şi fidel”. IPSASB este de părere că 
sin  ceritatea, imaginea corectă şi fidelă, credibilitatea şi transparenţa reprezintă 
exprimări importante ale calităţilor generale pe care trebuie să le îndeplinească 
sau la care trebuie să aspire raportarea financiară. Totuşi, acestea nu există în 
mod individual drept caracteristici calitative unice – mai degrabă, îndeplinirea 
acestor caracteristici este produsul aplicării întregului set de carac teristici cali-
tative identificate în Cadrul general conceptual şi în IPSAS-urile care tratează 
probleme de raportare specifice. În consecinţă, deşi reprezintă caracteristici 
importante ale GPFR-urilor, ele nu sunt identificate drept carac teristici calitative 
separate individuale de sine stătătoare. IPSASB este, de asemenea, de părere 
că noţiunea de „periodicitate” aşa cum a fost men  ţionată de unii respondenţi 
este corelată cu noţiunea de „conformitate” aşa cum este utilizată în Cadrul 
ge neral conceptual – prin urmare, periodicitatea nu este identificată drept o 
ca  rac teristică de tip calitativ suplimentară.

Relevanţă 

BC3.7 Cadrul general conceptual explică faptul că informaţiile financiare şi nefinan-
ciare sunt relevante dacă pot face diferenţa în ceea ce priveşte îndeplinirea 
obiectivelor raportării financiare. Ca parte a procedurii sale stabilite, IPSASB 
solicită opinii privind măsura în care dispoziţiile dintr-un IPSAS propus sau 
din orice RPG-uri propuse sunt relevante pentru îndeplinirea obiectivelor de 
raportare financiară – adică sunt relevante pentru îndeplinirea obligaţiei entităţii 
de a-şi asuma răspunderea şi pentru deciziile care ar putea fi luate de utilizatori. 

Reprezentare exactă

BC3.8 Cadrul general conceptual explică faptul că, pentru a fi utile, informaţiile tre   buie 
să fie o reprezentare exactă a fenomenelor economice sau a altor fe no  mene pe 
care îşi propun să le reprezinte. Un singur fenomen economic sau alt fenomen 
poate fi reprezentat exact în mai multe moduri. De exemplu, în de  plinirea 
anumitor obiective de prestare a serviciilor poate fi descrisă (a) calitativ, prin 
explicarea rezultatelor şi a efectelor imediate şi anticipate pe termen mai lung 
ale programului de prestare de servicii, (b) cantitativ, ca o evaluare a volumului 
şi costului serviciilor furnizate prin programul de prestare de servicii sau (c) prin 
intermediul unei combinații între informaţiile calitative şi cantitative. În plus, 
o singură descriere din GPFR-uri poate reprezenta mai multe fenomene eco-
nomice. De exemplu, prezentarea elementului „imobilizări corporale” în cadrul 
unei situaţii financiare poate reprezenta un agregat al tuturor imobilizărilor 
corporale ale entităţii, inclusiv elemente care au funcţii diferite, care fac obiectul 
unor riscuri şi oportunităţi diferite şi care sunt contabilizate la valori bazate pe 
estimări care ar putea fi mai mult sau mai puţin complexe şi fiabile. 
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BC3.9 Exhaustivitatea şi neutralitatea estimărilor (şi a datelor de intrare folosite în 
acele estimări), precum şi absenţa erorilor semnificative sunt de dorit şi este 
necesar un anumit nivel minim de acurateţe pentru ca o estimare să reprezinte 
exact un fenomen economic sau un alt fenomen. Totuşi, reprezentarea exactă nu 
implică o exhaustivitate sau o neutralitate absolută în estimare, nici nu implică 
absenţa totală a erorilor din cadrul rezultatului. Pentru ca o reprezentare a unui 
fenomen economic sau a unui alt fenomen să implice un grad de exhaustivitate, 
neutralitate sau absenţă a erorilor care ar fi imposibil de realizat, s-ar diminua 
măsura în care informaţiile reprezintă exact fenomenul economic sau un alt 
fe nomen pe care îşi propun să îl reprezinte.

Reprezentare exactă sau fiabilitate

BC3.10 La momentul emiterii proiectului de expunere, Anexa A din IPSAS 1, Prezenta-
rea situaţiilor financiare, identifica „fiabilitatea” drept una dintre caracteristicile 
calitative. Aceasta descria informaţiile fiabile drept informaţii care „nu conţin 
erori semnificative, nu sunt părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere că 
reprezintă exact ceea ce şi-au propus să reprezinte sau ceea ce se aşteaptă, în 
mod rezonabil, să reprezinte”. Reprezentarea exactă, prevalarea economicului 
asupra juridicului, neutralitatea, prudenţa şi exhaustivitatea au fost identificate 
drept componente ale fiabilităţii. Cadrul general conceptual foloseşte termenul 
„reprezentare exactă” mai degrabă decât termenul „fiabilitate” pentru a descrie 
ceea ce reprezintă, în mare măsură, acelaşi concept. În plus, acesta nu identifică 
explicit prevalarea economicului asupra juridicului şi prudenţa drept compo-
nente ale reprezentării exacte.

BC3.11 Mulţi dintre respondenţii la proiectul de expunere au susţinut utilizarea re-
pre zentării exacte şi explicaţia acesteia din cadrul proiectului de expunere, în 
unele cazuri explicând că reprezentarea exactă este o exprimare mai bună a 
naturii conceptului vizat. Unii respondenţi nu au susţinut înlocuirea fiabilităţii 
cu termenul reprezentare exactă, exprimând preocupări legate de faptul că 
reprezentarea exactă implică adoptarea contabilităţii valorii juste sau a valorii 
de piaţă, iar fiabilitatea şi reprezentarea exactă nu sunt termeni interşanjabili.

BC3.12 Utilizarea termenului „reprezentare exactă”, la fel ca a termenului „fiabilitate”, 
pentru a descrie această caracteristică de tip calitativ în Cadrul general concep-
tual nu va determina baza de evaluare adoptată în GPFR-uri, indiferent dacă 
este vorba de costul istoric, valoarea de piaţă, valoarea justă sau o altă bază de 
evaluare. IPSASB nu intenţionează ca utilizarea reprezentării exacte să fie in-
ter pretată astfel. Baza de evaluare sau bazele de evaluare care ar putea fi adop-
tate pentru elementele din situaţiile financiare sunt analizate în Capito lul 7, 
Evaluarea activelor şi datoriilor în situaţiile financiare. Caracteristicile ca li-
tative vor acţiona apoi pentru a se asigura că situaţiile financiare reprezintă 
exact baza sau bazele de evaluare reflectate în GPFR-uri.

BC3.13 IPSASB apreciază preocuparea anumitor respondenţi că utilizarea unui termen 
diferit ar putea fi interpretată ca reflectând calităţi diferite şi poate chiar mai 
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puţin importante decât cele comunicate prin termenul fiabilitate. Totuşi, IPSASB 
este de părere că explicaţia din Cadrul general că „reprezentarea exactă este 
obţinută atunci când descrierea fenomenelor este completă, neutră şi nu conţine 
erori semnificative”, precum şi elaborarea acestor caracteristici-cheie vor fi 
o măsură de protecţie împotriva pierderii oricăreia dintre calităţile reflectate 
anterior prin utilizarea termenului fiabilitate.

BC3.14 În plus, IPSASB a fost informat că termenul „fiabilitate” este el însuşi deschis 
la interpretări diferite şi raţionamente subiective, care au consecinţe asupra 
calităţii informaţiilor incluse în GPFR-uri. IPSASB este de părere că utiliza-
rea termenului „reprezentare exactă” va depăşi dificultăţile de interpretare şi 
aplicare a termenului fiabilitate care au fost constatate în unele jurisdicţii, fără 
o scădere a calităţilor reprezentate de acest termen, şi că acesta poate fi tradus 
şi înţeles mai uşor într-o gamă amplă de limbi.

Prevalarea economicului asupra juridicului şi prudenţa 

BC3.15 Unii dintre respondenţii la proiectul de expunere şi-au exprimat preocuparea 
că prevalarea economicului asupra juridicului şi prudenţa nu sunt identificate 
drept caracteristici calitative sau că importanţa lor nu este suficient recunoscută 
sau explicată. Unii au observat, de asemenea, că nu este neapărat necesar ca 
prudenţa să fie incompatibilă cu obţinerea neutralităţii şi a unei reprezentări 
exacte.

BC3.16 Cadrul general conceptual explică faptul că „informaţiile care reprezintă exact un 
fenomen economic sau un alt fenomen descriu fondul tranzacţiei de bază, al altui 
eveniment, al altei activităţi sau circumstanţe – ceea ce nu înseamnă neapărat 
acelaşi lucru cu forma sa juridică”. Prin urmare, prevalarea economicului asu-
pra juridicului rămâne o calitate esenţială pe care trebuie să o aibă informaţiile 
incluse în GPFR-uri. Aceasta nu este identificată drept o caracteristică de tip 
calitativ separată sau suplimentară deoarece ea este deja integrată în noţiunea 
de reprezentare exactă.

BC3.17 IPSASB este de părere că noţiunea de prudenţă este, de asemenea, reflectată 
în explicaţia neutralităţii drept o componentă a reprezentării exacte şi în re-
cu noaşterea necesităţii exercitării precauţiei în tratarea incertitudinii. Prin 
ur mare, la fel ca prevalarea economicului asupra juridicului, prudenţa nu este 
iden tificată drept o caracteristică de tip calitativ separată deoarece menirea 
aces  teia şi influenţa sa în identificarea informaţiilor incluse în GPFR-uri sunt 
deja integrate în noţiunea de reprezentare exactă.

Inteligibilitate 

BC3.18 Deşi prezentarea informaţiilor într-un mod clar şi concis îi ajută pe utilizatori 
să le înţeleagă, cunoaşterea sau înţelegerea efectivă a informaţiilor depinde, în 
mare parte, de utilizatorii GPFR-urilor. 
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BC3.19 Anumite fenomene economice şi alte fenomene sunt deosebit de complexe şi 
dificil de reprezentat în GPFR-uri. Totuşi, IPSASB este de părere că informaţiile 
care sunt, de exemplu, relevante constituie o reprezentare exactă a ceea ce îşi 
propun să reprezinte, sunt oportune şi verificabile nu trebuie excluse din 
GPFR-uri doar pentru că ar putea fi prea complexe sau prea dificil de înţeles 
pentru unii utilizatori fără consiliere. Recunoaşterea faptului că ar putea fi 
necesar ca anumiţi utilizatori să solicite consiliere pentru a înţelege informaţiile 
prezentate în GPFR-uri nu înseamnă că nu este nevoie ca informaţiile incluse 
în GPFR-uri să fie inteligibile sau că nu trebuie depuse toate eforturile pen-
tru a prezenta informaţiile din GPFR-uri într-o manieră inteligibilă pentru o 
gamă amplă de utilizatori. Totuşi, aceasta reflectă faptul că, în practică, natura 
informaţiilor incluse în GPFR-uri este astfel încât s-ar putea să nu fie posibilă 
îndeplinirea tuturor caracteristicilor calitative în întregime, în orice moment, 
pentru toţi utilizatorii.

Oportunitate

BC3.20 IPSASB recunoaşte potenţialul raportării oportune pentru creşterea utilităţii 
GPFR-urilor atât în sensul răspunderii, cât şi în sensul procesului decizional, 
precum şi faptul că amânările nejustificate în furnizarea informaţiilor ar putea 
reduce utilitatea acestora în aceste sensuri. În consecinţă, oportunitatea este 
identificată printre caracteristicile calitative în Cadrul general conceptual.

Comparabilitate 

BC3.21 Poate fi obţinut un anumit nivel de comparabilitate prin maximizarea caracteris-
ticilor calitative de relevanţă şi reprezentare exactă. De exemplu, reprezentarea 
exactă a unui fenomen economic sau a unui alt fenomen relevant de către o 
entitate din sectorul public este probabil să fie comparabilă cu o re prezentare 
exactă a unui fenomen economic sau a unui alt fenomen relevant similar de 
către o altă entitate din sectorul public. Totuşi, un singur fenomen economic 
sau alt fenomen poate fi reprezentat exact, adeseori, în mai multe moduri, iar 
permiterea unor metode contabile alternative pentru acelaşi fenomen diminuează 
comparabilitatea şi, prin urmare, ar putea fi indezirabilă.

BC3.22 Unii respondenţi la proiectul de expunere şi-au exprimat preocuparea că ex-
pli caţia relaţiei dintre comparabilitate şi consecvenţă ar putea fi înţeleasă ca 
prezentând un obstacol pentru dezvoltarea continuă a raportării financiare. 
Aceasta deoarece îmbunătăţirile raportării financiare implică adeseori o revi-
zuire sau o modificare a principiilor contabile, a politicilor sau a bazei de în-
tocmire adoptate în prezent de entitate.

BC3.23 Aplicarea consecventă a aceloraşi principii contabile, politici şi baze de întoc-
mire de la o perioadă la alta îi va ajuta pe utilizatori la evaluarea poziţiei finan-
ciare, a performanţei financiare şi a realizărilor legate de prestarea de servicii 
ale entităţii comparativ cu perioadele anterioare. Totuşi, atunci când princi  piile 
sau politicile contabile care tratează anumite tranzacţii sau alte evenimente nu 
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sunt prescrise de IPSAS-uri, îndeplinirea caracteristicii calitative de compara-
bilitate nu trebuie interpretată ca o interdicţie asupra entităţii de a-şi modifica 
principiile sau politicile contabile pentru a reprezenta mai bine acele tranzacţii 
şi evenimente. În aceste cazuri, includerea în GPFR-uri a unor prezentări su-
plimentare de informaţii sau a unor explicaţii suplimentare ale impactului 
po liticii modificate ar putea, totuşi, satisface caracteristicile de comparabilitate.

Verificabilitate

BC3.24 Verificabilitatea este calitatea informaţiilor care ajută la asigurarea utilizato-
rilor că informaţiile din GPFR-uri reprezintă exact fenomenele economice şi 
alte fenomene pe care îşi propun să le reprezinte. Deşi este strâns legată de 
reprezentarea exactă, verificabilitatea este identificată drept o caracteristică 
de tip calitativ separată deoarece informaţiile pot reprezenta exact fenomene 
economice sau alte fenomene chiar dacă nu pot fi verificate cu o certitudine 
absolută. În plus, verificabilitatea ar putea interacţiona în moduri diferite cu 
reprezentarea exactă şi cu alte caracteristici calitative pentru a contribui la utili-
tatea informaţiilor prezentate în GPFR-uri – de exemplu, ar putea fi necesar un 
echilibru corespunzător între nivelul de verificabilitate pe care l-ar putea avea 
un element de informaţii şi alte caracteristici calitative pentru a se asigura că 
este prezentat într-o manieră oportună şi că este relevant.

BC3.25 La elaborarea caracteristicilor calitative identificate în Cadrul general, IPSASB 
a analizat măsura în care „demonstrabilitatea” trebuie identificată drept ca-
rac  teristică separată pentru a fi aplicată informaţiilor prezentate în GPFR-uri 
în afara situaţiilor financiare. IPSASB este de părere că identificarea atât a 
verificabilităţii, cât şi a demonstrabilităţii drept caracteristici calitative separate 
cu aproape aceleaşi trăsături ar putea crea confuzii persoanelor care întocmesc 
GPFR-uri, utilizatorilor acestora şi altor persoane. Totuşi, Cadrul general con-
ceptual recunoaşte faptul că demonstrabilitatea este uneori utilizată pentru a 
face referire la calitatea informaţiilor care ajută la asigurarea utilizatorilor că 
informaţiile explicative şi informaţiile financiare şi nefinanciare prospective 
incluse în GPFR-uri reprezintă exact fenomenele economice şi alte fenomene 
pe care îşi propun să le reprezinte.

BC3.26 Unii respondenţi la proiectul de expunere şi-au exprimat preocuparea faţă de 
aplicarea verificabilităţii pentru gama amplă de aspecte care ar putea fi pre-
zen tate în GPFR-uri în afara situaţiilor financiare, în special pentru informa  ţi-
ile despre realizările legate de prestarea de servicii de pe parcursul perioadei 
de raportare şi informaţiile cantitative şi calitative financiare şi nefinanciare 
pros pective. IPSASB este de părere că în Cadrul general conceptual sunt pre-
vă zute îndrumări corespunzătoare privind aplicarea verificabilităţii pentru 
aceste aspecte – de exemplu, acesta explică faptul că verificabilitatea nu este o 
valoare absolută şi că s-ar putea să nu fie posibilă verificarea acurateţei tuturor 
reprezentărilor şi explicaţiilor cantitative înainte de o perioadă viitoare. Cadrul 
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general recunoaşte, de asemenea, faptul că prezentarea informaţiilor despre 
ipotezele de bază şi metodologiile adoptate pentru compilarea informaţiilor 
explicative şi a celor financiare şi nefinanciare prospective este esenţială pentru 
realizarea reprezentării exacte.

Clasificarea caracteristicilor calitative şi ordinea aplicării acestora

BC3.27 Unii respondenţi la proiectul de expunere şi-au exprimat opinia conform căreia 
Cadrul general conceptual trebuie să identifice:

● Relevanţa şi reprezentarea exactă drept caracteristici calitative funda-
mentale şi să explice ordinea aplicării acestora; şi

● Comparabilitatea, verificabilitatea, oportunitatea şi inteligibilitatea drept 
caracteristici calitative amplificatoare.

 Ei au menţionat că astfel s-ar oferi îndrumări utile privind ordinea aplicării 
carac teristicilor calitative şi s-ar reflecta abordarea adoptată de Consiliul pentru 
Standarde Internaţionale de Contabilitate.

BC3.28 La elaborarea caracteristicilor calitative, IPSASB a analizat măsura în care anu -
mite caracteristici trebuie identificate drept fundamentale, iar altele, identi ficate 
drept amplificatoare. IPSASB a analizat, de asemenea, dacă ar trebui identificată 
şi/sau explicată ordinea de aplicare a caracteristicilor. IPSASB este de părere 
că nu trebuie adoptată o astfel de abordare deoarece, de exemplu:

● Aspectele identificate drept „fundamentale” ar putea fi percepute ca fiind 
mai importante decât cele identificate drept „amplificatoare”, chiar dacă 
această distincţie nu este intenţionată în cazul caracteristicilor calitative. 
Ca urmare, ar putea exista consecinţe neintenţionate ale identificării 
unora dintre caracteristicile calitative drept fundamentale şi a altora 
drept amplificatoare;

● Toate caracteristicile calitative sunt importante şi conlucrează pentru a 
contribui la utilitatea informaţiilor. Importanţa relativă a unei anumite 
caracteristici calitative în circumstanţe diferite este o problemă de ra ţio-
nament profesional. Prin urmare, nu este adecvată identificarea anumitor 
caracteristici calitative ca fiind întotdeauna fundamentale şi a altora ca 
având numai un rol de amplificare sau de susţinere, ori specificarea 
or dinii aplicării lor, indiferent ce informaţii sunt luate în considerare 
pen tru includerea în GPFR-uri şi indiferent de circumstanţele entităţii 
şi mediul acesteia. În plus, este discutabilă măsura în care informaţiile 
care nu sunt inteligibile sau care sunt furnizate la destul de mult timp 
după eveniment încât să nu mai fie folositoare utilizatorilor în scopuri 
decizionale și legate de răspundere ar putea fi considerate informaţii re-
levante – prin urmare, aceste caracteristici sunt ele însele fundamentale 
pentru îndeplinirea obiectivelor raportării financiare; şi
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● GPFR-urile entităţilor din sectorul public ar putea cuprinde informaţii 
istorice şi prospective despre performanţa financiară şi îndeplinirea 
obiectivelor privind prestarea de servicii pe parcursul mai multor peri-
oade de raportare. Acestea oferă date de intrare necesare pentru eva lua-
rea tendinţelor din activităţile de prestare de servicii şi resurselor alocate 
în acest scop – pentru astfel de date privind tendințele, raportarea pe o 
bază comparabilă ar putea fi la fel de importantă ca reprezentarea exactă 
a informaţiilor şi nu poate fi separată de aceasta.

Constrângeri legate de informaţiile incluse în rapoartele financiare cu scop 
general 

Pragul de semnificaţie

BC3.29 În momentul emiterii proiectului de expunere, Anexa A din IPSAS 1 descria 
pragul de semnificaţie prin caracteristici similare celor descrise în Cadrul 
general conceptual, dar identifica pragul de semnificaţie ca pe un factor de 
luat în considerare numai la determinarea relevanţei informaţiei. Unii dintre 
respondenţii la proiectul de expunere au observat că pragul de semnificaţie 
poate fi identificat ca un aspect al relevanţei. 

BC3.30 IPSASB a analizat măsura în care pragul de semnificaţie trebuie identificat drept 
un aspect al relevanţei specific entităţii mai degrabă decât ca o constrângere 
asupra informaţiilor incluse în GPFR-uri. Aşa cum se explică în Cadrul general 
conceptual şi sub rezerva dispoziţiilor din IPSAS-uri, pragul de semnificaţie 
va fi analizat de persoanele care întocmesc GPFR-uri pentru a determina, de 
exemplu, dacă trebuie adoptată o anumită politică contabilă sau dacă un element 
de informaţii trebuie prezentat separat în situaţiile financiare ale entităţii. 

BC3.31 Totuşi, IPSASB este de părere că pragul de semnificaţie are un rol mai general 
decât cel care ar fi reflectat de clasificarea sa doar ca un aspect al relevanţei 
specific entităţii. De exemplu, pragul de semnificaţie este corelat cu şi poate 
afecta mai multe caracteristici calitative ale informaţiilor incluse în GPFR-uri. 
Prin urmare, pragul de semnificaţie al unui element trebuie luat în considerare la 
determinarea măsurii în care omisiunea sau prezentarea eronată a unui element 
de informaţii ar putea submina nu doar relevanţa, ci şi reprezentarea exactă, 
inteligibilitatea sau verificabilitatea informaţiilor financiare şi nefinanciare 
prezentate în GPFR-uri. IPSASB este, de asemenea, de părere că măsura în 
care efectele aplicării unei anumite politici contabile sau baze de întocmire 
ori conţinutul informaţiilor din prezentarea separată a anumitor elemente de 
informaţii este probabil să fie semnificative trebuie luată în considerare la 
elaborarea IPSAS-urilor şi RPG-urilor. În consecinţă, IPSASB este de părere 
că pragul de semnificaţie este reflectat mai bine ca o constrângere generală 
asupra informaţiilor care vor fi incluse în GPFR-uri.

BC3.32 IPSASB a analizat măsura în care Cadrul general conceptual trebuie să re-
flecte faptul că legislaţia, reglementările sau alte norme pot impune dispoziţii 
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de raportare financiară asupra entităţilor din sectorul public în plus față de cele 
im  puse de IPSAS-uri. IPSASB este de părere că, deşi este o caracteristică a 
me diului de activitate al multor entităţi din sectorul public (şi din cel privat), 
impactul pe care l-ar putea avea legislaţia sau alte norme asupra informaţiilor 
incluse în GPFR-uri nu reprezintă el însuşi un concept de raportare financiară. 
În consecinţă, nu l-a identificat astfel în Cadrul general conceptual. Cei care 
întocmesc GPFR-uri vor trebui, evident, să ţină cont de astfel de dispoziţii 
atunci când le întocmesc. În special, legislaţia ar putea prescrie că anumite ele-
mente de informaţii trebuie prezentate în GPFR-uri chiar dacă ele nu ar putea 
fi considerate ca îndeplinind un prag de semnificaţie (sau o constrângere de 
tip cost-beneficiu) conform identificării sale din Cadrul general conceptual. În 
mod similar, prezentarea informaţiilor referitoare la anumite aspecte ar putea 
fi interzisă prin legislaţie deoarece, de exemplu, acestea se referă la probleme 
de securitate naţională, indiferent dacă sunt semnificative şi ar satisface altfel 
constrângerea cost-beneficiu.

Cost-beneficiu

BC3.33 Unii dintre respondenţii la proiectul de expunere şi-au exprimat preocuparea 
că textul Cadrului general conceptual propus nu specifică faptul că entităţile nu 
pot decide să se abată de la IPSAS-uri pe baza propriilor evaluări ale costurilor 
şi beneficiilor anumitor dispoziţii din IPSAS-uri. IPSASB este de părere că nu 
este necesară această specificare. Aceasta deoarece, aşa cum se menţionează la 
punctul 1.2 din Cadrul general conceptual, dispoziţiile cu valoare de normă care 
se referă la recunoaşterea, evaluarea şi prezentarea în GPFR-uri sunt specificate 
în IPSAS-uri. GPFR-urile sunt elaborate pentru a furniza informaţii folositoare 
utilizatorilor, iar IPSAS-urile prescriu dispoziţii numai dacă beneficiile pentru 
utilizatori generate de conformitatea cu acele dispoziţii sunt evaluate de IPSASB 
ca justificând costurile aferente. Totuşi, persoanele care întocmesc GPFR-uri 
ar putea analiza costurile şi beneficiile implicate, de exemplu, de determinarea 
măsurii în care trebuie incluse în GPFR-uri prezentări de informaţii suplimentare 
faţă de cele prevăzute în IPSAS-uri.

BC3.34 Unii dintre respondenţii la proiectul de expunere şi-au exprimat, de asemenea, 
preocuparea că propunerea de Cadru general conceptual nu a recunoscut că 
eventualele compensări între costuri şi beneficii ar putea fi diferite pentru entităţi 
diferite din sectorul public. Ei sunt de părere că recunoaşterea acestui aspect ar 
putea oferi un principiu util de aplicat atunci când se analizează probleme de 
raportare diferenţiată. IPSASB a analizat aceste aspecte şi a decis să nu trateze 
în Cadrul general conceptual probleme legate de raportarea diferenţiată, inclusiv 
măsura în care costurile şi beneficiile anumitor dispoziţii ar putea fi diferite 
pentru entităţi diferite.

BC3.35 În procesul de elaborare a unui IPSAS sau a unei RPG, IPSASB analizează 
şi solicită opinii privind costurile şi beneficiile probabile ale furnizării de 
informaţii în GPFR-urile entităţilor din sectorul public. Totuşi, în unele cazuri 
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s-ar putea să nu fie posibil ca IPSASB să identifice şi/sau să cuantifice toate 
beneficiile care este probabil să decurgă din, de exemplu, includerea unei anu-
mite prezentări de informaţii, inclusiv a celor care ar putea fi prevăzute deoarece 
sunt în interesul public, sau a unei alte dispoziţii într-un IPSAS. În alte cazuri, 
IPSASB ar putea fi de părere că beneficiile unei anumite dispoziţii ar putea fi 
marginale pentru utilizatorii GPFR-urilor anumitor entităţi din sectorul public. 
La aplicarea testului cost-beneficiu pentru determinarea măsurii în care anumite 
dispoziţii trebuie incluse într-un IPSAS în aceste circumstanţe, deliberările 
IPSASB ar putea include, de asemenea, analizarea măsurii în care impunerea 
unor astfel de dispoziţii pentru entităţile din sectorul public este probabil să 
implice costuri şi eforturi nejustificate pentru entităţile care aplică dispoziţiile.
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Introducere
4.1 O entitate raportoare din sectorul public este un guvern sau o altă organizaţie, 

un alt program sau un alt domeniu de activitate identificabil din sectorul public 
(de numite în continuare entitate sau entitate din sectorul public) care întocmeşte 
GPFR-uri.

4.2 O entitate raportoare din sectorul public poate cuprinde două sau mai multe entităţi 
separate care prezintă GPFR-uri ca şi cum ar fi o singură entitate – o astfel de 
entitate raportoare este denumită entitate raportoare de grup.

Principalele caracteristici ale unei entităţi raportoare
4.3 Principalele caracteristici ale unei entităţi raportoare din sectorul public sunt ur-

mă toarele:

● Este o entitate care colectează resurse de la circumscripţie sau în numele 
circumscripţiei şi/sau utilizează resurse pentru a desfăşura activităţi în be-
neficiul sau în numele circumscripţiei respective; şi

● Există beneficiari de servicii sau furnizori de resurse care se bazează pe 
GPFR-urile entităţii pentru informaţii în sensul răspunderii şi al procesului 
decizional.

4.4 Un guvern poate înfiinţa şi/sau îşi poate desfăşura activitatea prin intermediul 
unor unităţi administrative cum ar fi ministerele sau departamentele. El poate, de 
asemenea, acţiona prin intermediul trusturilor, autorităţilor statutare, corporaţiilor 
de stat şi altor entităţi cu personalitate juridică separată sau cu autonomie ope ra-
ţională, în vederea realizării sau susţinerii în alt mod a prestării de servicii pen  tru 
circumscripţie. Alte organizaţii din sectorul public, inclusiv organizaţiile inter -
naţionale din sectorul public şi autorităţile municipale, pot să desfăşoare, de 
ase menea, anumite activităţi prin intermediul entităţilor cu personalitate juridică 
se parată sau cu autonomie operaţională şi pot să obţină beneficii şi să fie expuse 
la poveri sau pierderi financiare ca urmare a activităţilor acestor entităţi. 

4.5 GPFR-urile sunt întocmite pentru a raporta informaţii folositoare utilizatorilor în 
scopuri decizionale și legate de răspundere. Beneficiarii de servicii şi furnizorii 
de resurse sunt utilizatorii principali ai GPFR-urilor. În consecinţă, una dintre 
prin cipalele caracteristici ale unei entităţi raportoare, inclusiv ale unei entităţi 
ra  por toare de grup, este existenţa beneficiarilor de servicii sau a furnizorilor de 
re  surse care se bazează pe GPFR-urile acelei entităţi sau ale acelui grup de entităţi 
pentru informaţii în sensul răspunderii sau al procesului decizional.

4.6 GPFR-urile cuprind situaţii financiare şi informaţii care îmbunătăţesc, comple men-
tează şi completează situaţiile financiare. Situaţiile financiare prezintă informaţii 
despre resursele entităţii raportoare sau ale entităţii raportoare de grup şi pretenţiile 
asupra acelor resurse la data de raportare, precum şi modificările acelor resurse 
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şi pretenţiile şi fluxurile de trezorerie de pe parcursul perioadei de raportare. Prin 
urmare, pentru a permite întocmirea de situaţii financiare, o entitate raportoare 
va colecta resurse şi/sau va utiliza resursele colectate anterior pentru a desfăşura 
activităţi în beneficiul sau în numele circumscripţiei sale.

4.7 Factorii care este probabil să semnaleze existenţa utilizatorilor GPFR-urilor 
unei entităţi sau ale unui grup de entităţi din sectorul public includ responsabili-
tatea sau capacitatea unei entităţi de a colecta sau aloca resurse, de a dobândi 
sau gestiona bunuri publice, de a suporta datorii sau de a desfăşura activităţi în 
vederea îndeplinirii obiectivelor de prestare de servicii. Cu cât sunt mai mari re-
sursele pe care o entitate din sectorul public le colectează, le gestionează şi/sau 
are capacitatea de a le aloca, cu atât sunt mai mari datoriile pe care le suportă, 
şi cu cât este mai mare impactul economic sau social al activităţilor sale, cu atât 
este mai probabil să existe beneficiari de servicii sau furnizori de resurse care se 
bazează pe GPFR-uri pentru informaţii despre aceasta în sensul răspunderii şi 
al procesului decizional. În absenţa acestor factori, sau în cazurile în care ei nu 
sunt semnificativi, este puţin probabil să existe utilizatori ai GPFR-urilor acestor 
entităţi. 

4.8 Întocmirea GPFR-urilor nu este un proces fără costuri. Prin urmare, pentru ca 
im punerea dispoziţiilor de raportare financiară să fie eficientă şi eficace, este 
im  portant să se impună întocmirea de GPFR-uri numai pentru acele entităţi din 
sec torul public pentru care există astfel de utilizatori. 

4.9 În multe cazuri va fi clar dacă există sau nu beneficiari de servicii sau furnizori 
de resurse care se bazează pe GPFR-urile unei entităţi din sectorul public pentru 
informaţii în scopuri decizionale și legate de răspundere. De exemplu, astfel de 
utilizatori este probabil să existe pentru GPFR-urile unui guvern la nivel de gu-
vernare naţională, regională sau locală şi pentru organizaţiile internaţionale din 
sectorul public. Aceasta deoarece aceste guverne şi organizaţii au, în general, 
capacitatea de a colecta resurse substanţiale de la circumscripţiile lor şi/sau de a 
aloca resurse substanţiale în numele acestora, de a suporta datorii şi de a afecta 
bunăstarea economică şi/sau socială a comunităţilor care se bazează pe ele pentru 
furnizarea de servicii.

4.10 Totuşi, s-ar putea să nu fie întotdeauna clar dacă există beneficiari de servicii sau 
furnizori de resurse care se bazează, de exemplu, pe GPFR-urile unor departa-
mente şi agenţii guvernamentale individuale, ale anumitor programe sau ale unor 
domenii identificabile de activitate pentru informaţii în scopuri decizionale și 
legate de răspundere. Determinarea măsurii în care aceste organizaţii, programe 
sau activităţi trebuie identificate drept entităţi raportoare şi, în consecinţă, trebuie 
să li se impună să întocmească GPFR-uri va necesita raţionament profesional.

4.11 Guvernul şi o parte dintre celelalte entităţi din sectorul public au o personalitate 
sau un statut juridic(ă) separat(ă) (o personalitate juridică). Totuşi, organizaţiile, 
programele şi activităţile din sectorul public fără o personalitate juridică separată 
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ar putea, de asemenea, să colecteze sau să aloce resurse, să dobândească sau să 
gestioneze bunuri publice, să suporte datorii, să desfăşoare activităţi în vederea 
în deplinirii obiectivelor de prestare de servicii sau să implementeze în alt mod o 
politică guvernamentală. Beneficiarii de servicii şi furnizorii de resurse s-ar putea 
baza pe GPFR-urile acestor organizaţii, programe şi activităţi pentru informaţii 
în scopuri decizionale și legate de răspundere. În consecinţă, o entitate raportoare 
din sectorul public ar putea avea o personalitate juridică separată sau ar putea fi, 
de exemplu, o organizaţie, o structură administrativă sau un program fără per-
sonalitate juridică separată.
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din Cadrul general 
conceptual. 

Principalele caracteristici ale unei entităţi raportoare

BC4.1 Conceptul de entitate raportoare este derivat din obiectivele raportării financiare 
de către entităţile din sectorul public. Obiectivele raportării financiare de către 
entităţile din sectorul public vizează furnizarea unor informaţii despre entitate 
care sunt folositoare pentru utilizatorii de GPFR-uri în scopuri decizionale și 
legate de răspundere.

BC4.2 Entităţile raportoare întocmesc GPFR-uri. GPFR-urile includ situaţii financiare, 
care prezintă informaţii despre aspecte precum poziţia financiară, performanţa 
şi fluxurile de trezorerie ale entităţii, şi informaţii financiare şi nefinanciare care 
îmbunătăţesc, complementează şi completează situaţiile financiare. Prin urmare, 
o caracteristică principală a unei entităţi raportoare din sectorul public este 
exis  tenţa beneficiarilor de servicii sau a furnizorilor de resurse care se bazează 
pe GPFR-urile unui guvern sau ale unei alte entităţi din sectorul public pentru 
informaţii în sensul răspunderii sau al procesului decizional. 

Legislaţie, reglementări sau alte norme

BC4.3 Proiectul de expunere nu a specificat ce entităţi din sectorul public trebuie iden  -
tificate ca entităţi raportoare sau entităţi raportoare de grup şi, prin urmare, li 
se impune să întocmească GPFR-uri. Proiectul a menţionat că organizaţiile şi 
programele din sectorul public care trebuie să întocmească GPFR-uri vor fi 
spe  cificate în legislaţie, reglementări sau alte norme ori vor fi determinate de 
orga nismele competente relevante din fiecare jurisdicţie. 

BC4.4 Unii respondenţi şi-au exprimat opinia că, deşi legislaţia sau alte norme ar 
putea, în practică, să specifice ce entităţi trebuie să întocmească GPFR-uri, 
Cadrul general conceptual trebuie să se concentreze pe conceptul de entitate 
raportoare, pe identificarea principalelor caracteristici ale acestui concept şi pe 
furnizarea de îndrumări privind principiile şi factorii care trebuie luaţi în con-
siderare la determinarea măsurii în care există o entitate raportoare. IPSASB a 
fost convins de aceste argumente şi şi-a recanalizat discuţiile spre o explicaţie 
a conceptului de entitate raportoare. 

Interpretare şi aplicare

BC4.5 Unii respondenţi şi-au exprimat preocuparea că, aşa cum sunt explicate în 
proiectul de expunere, caracteristicile entităţii raportoare pot fi interpretate ca 
identificând anumite activităţi sau segmente ale unei organizaţii drept entităţi 
raportoare separate. Aceste segmente sau activităţi ar fi, prin urmare, obligate 
să întocmească GPFR-uri în conformitate cu toate IPSAS-urile. Unii respon-
denţi au menţionat, de asemenea, că nu era clar cum se aplicau îndrumările din 
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pro iectul de expunere pentru alte organizaţii din sectorul public decât guvernele, 
inclusiv, de exemplu, organizaţiile internaţionale din sectorul public.

BC4.6 IPSASB a răspuns acestor preocupări. Cadrul general explică faptul că întoc-
mirea GPFR-urilor nu este un proces fără costuri. De asemenea, acesta:

● Include îndrumări suplimentare referitoare la factorii care este probabil 
să semnaleze existenţa beneficiarilor de servicii sau a furnizorilor de 
resurse care se bazează pe GPFR-urile unui guvern sau ale unei alte 
entităţi din sectorul public pentru informaţii în sensul răspunderii sau 
al procesului decizional; şi 

● Menţionează implicaţiile probabile ale acestor factori pentru identificarea 
unei game de organizaţii, programe şi activităţi din sectorul public drept 
entităţi raportoare, inclusiv departamente şi agenţii guvernamentale şi 
organizaţii internaţionale din sectorul public. 

BC4.7 Cadrul general conceptual recunoaşte că, în unele cazuri, ar putea fi necesară 
exercitarea raţionamentului profesional pentru a determina dacă anumite entităţi 
din sectorul public trebuie identificate ca entităţi raportoare. Pentru exercitarea 
acestui raţionament, trebuie menţionat că, în anumite circumstanţe, IPSAS-urile 
răspund nevoilor de informaţii ale utilizatorilor cu privire la anumite progra me 
sau activităţi desfăşurate de un guvern sau o altă entitate raportoare din sec-
torul public prin prevederea unor prezentări de informaţii separate în cadrul 
GPFR-urilor acelui guvern sau acelei entităţi raportoare din sectorul public5. 
Factorii ce ţin de jurisdicţie, cum ar fi cadrul general legislativ şi de reglemen-
tare în vigoare şi structurile instituţionale şi administrative pentru colectarea 
de resurse şi prestarea de servicii, este probabil să furnizeze, de asemenea, 
informaţii pentru deliberările privind măsura în care este probabil să existe 
beneficiari de servicii şi furnizori de resurse care să se bazeze pe GPFR-urile 
anumitor entităţi din sectorul public. 

Entitate raportoare de grup

BC4.8 Proiectul de expunere a prezentat circumstanţele care ar justifica includerea 
unei entităţi sau a unei activităţi în cadrul unei entităţi raportoare de grup din 
sectorul public. Acesta a explicat că:

● Un guvern sau o altă entitate din sectorul public poate (a) să aibă autori-
tatea şi capacitatea de a coordona activităţile unei alte entități sau mai 
multor alte entităţi astfel încât să obţină beneficii din activităţile entităţilor 

5 De exemplu, Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri), cum ar fi 
IPSAS 18, Raportarea pe segmente, şi IPSAS 22, Prezentarea informaţiilor financiare privind secto-
rul de stat, prevăd un mecanism pentru satisfacerea nevoilor de informaţii ale utilizatorilor cu privire 
la anu mite segmente sau sectoare ale unei entităţi fără identificarea acestora drept entităţi raportoare 
se parate.
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respective şi (b) să fie expus(ă) unei poveri sau pierderi financiare care 
poate apărea ca urmare a activităţilor entităţilor respective; şi

● Pentru a satisface obiectivele raportării financiare, GPFR-urile unei en -
tităţi raportoare de grup întocmite în legătură cu un guvern sau o altă 
en titate din sectorul public trebuie să includă acel guvern (sau acea altă 
en titate din sectorul public) şi entităţile ale căror activităţi intră sub auto-
ritatea şi capacitatea sa de administrare, atunci când rezultatele acestei 
administrări pot (a) să genereze beneficii financiare sau alte beneficii 
pentru guvern (sau altă entitate din sectorul public) sau (b) să determine 
expunerea sa la o povară sau o pierdere financiară.

BC4.9 Mulţi dintre respondenţii la proiectul de expunere au menţionat că sunt de acord 
cu opinia IPSASB privind criteriile care trebuie îndeplinite pentru includerea 
într-o entitate raportoare de grup din sectorul public. Totuşi, alţi respondenţi 
şi-au exprimat preocuparea cu privire la posibila interpretare şi aplicare a cri-
teriilor în anumite circumstanţe. În unele cazuri, aceştia au menţionat că ar fi 
necesară prevederea unor îndrumări de aplicare suplimentare în Cadrul general 
pentru ca acesta să fie eficient în tratarea circumstanţelor care nu sunt abordate 
în IPSAS-uri. Unii respondenţi şi-au exprimat, de asemenea, opinia că aceste 
criterii care trebuie satisfăcute pentru includerea într-o entitate raportoare de 
grup erau tratate şi rezolvate mai adecvat la nivel de standard, unde aceste 
criterii şi consecinţele lor puteau fi testate pentru o serie de circumstanţe şi 
susţinute cu exemple specifice de circumstanţe probabile în multe jurisdicţii.

BC4.10 IPSASB a considerat aceste preocupări drept convingătoare. Acesta a reconstruit 
şi a concentrat discuţiile sale privind entităţile raportoare şi entităţile raportoare 
de grup pentru a se focaliza pe principiile care stau la baza identificării unei 
entităţi raportoare din sectorul public – indiferent dacă entitatea raportoare 
respectivă cuprinde o singură entitate din sectorul public sau un grup de entităţi. 
Modul de identificare a criteriilor care trebuie îndeplinite pentru includerea 
într-o entitate raportoare de grup conform acestor principii va fi apoi dezvoltat 
şi analizat în detaliu la nivel de standard.
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Introducere
Scopul prezentului capitol 

5.1 Acest capitol definește elementele utilizate în situațiile financiare și oferă expli-
ca ții suplimentare cu privire la aceste definiții.

Elemente și importanța acestora

5.2 Situațiile financiare ilustrează efectele financiare ale tranzacţiilor și ale altor eve-
nimente grupându-le în clase largi care au caracteristici economice comune. 
Aceste clase largi sunt numite elementele situaţiilor financiare. Elementele sunt 
com ponentele din care sunt construite situațiile financiare. Aceste componente 
repre zintă un punct de plecare pentru înregistrarea, clasificarea și agregarea datelor 
economice și a activității într-un mod care să ofere utilizatorilor informații care să 
răspundă obiectivelor raportării financiare și să respecte caracteristicile calita tive 
ale raportării financiare ținând cont, în același timp, de constrângerile aplicate 
in  formațiilor din GPFR-uri. 

5.3 Elementele definite în acest capitol nu se referă la elemente separate care sunt 
recunoscute ca rezultat al tranzacţiilor și evenimentelor. Subclasificările elemen-
telor separate din cadrul unui element și al agregărilor de elemente sunt utili zate 
pentru a spori inteligibilitatea situaţiilor financiare. Prezentarea este tratată în 
Ca  pitolul 8, Prezentarea în rapoartele financiare cu scop general.

5.4 În anumite situații, pentru a se garanta că situațiile financiare furnizează informații 
care sunt utile pentru o evaluare semnificativă a performanţei financiare și a 
poziției financiare ale unei entități, este posibil să fie necesară recunoaşterea fe-
no menelor economice care nu sunt reflectate de elemente conform definiției din 
acest capitol. În consecință, identificarea elementelor din acest capitol nu împiedică 
IPSAS-urile să impună sau să permită recunoaşterea resurselor sau a obligaţiilor 
care nu îndeplinesc definiția unui element identificat în acest capitol (denumite 
în continuare „alte resurse” sau „alte obligații”) atunci când este necesară pentru 
a se îndeplini mai bine obiectivele raportării financiare.

Elemente definite 

5.5 Elementele care sunt definite în acest capitol sunt:

● Active;

● Datorii;

● Venituri;

● Cheltuieli;

● Contribuţii la capitalurile proprii; și

● Distribuiri din capitalurile proprii.
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Active
Definiţie 

5.6 Un activ este:

 O resursă controlată în prezent de entitate ca urmare a unui eveniment trecut. 

O resursă

5.7 O resursă este un element cu potenţial de servicii sau cu capacitatea de a genera 
beneficii economice. Forma fizică nu este o condiție necesară pentru o resursă. 
Potenţialul de servicii sau capacitatea de a genera beneficii economice poate 
rezulta direct din resursa în sine sau din drepturile de utilizare a resursei. Unele 
resurse reprezintă drepturile unei entități de a accesa diverse beneficii, printre 
care, de exemplu, dreptul de a:

● Utiliza resursa pentru a furniza servicii6;

● Utiliza resursele unei părți externe pentru a furniza servicii, de exemplu, 
contracte de leasing;

● Converti resursa în numerar prin cedarea acesteia;

● Beneficia de pe urma creșterii valorii resursei; sau de a

● Primi fluxuri de trezorerie continue.

5.8 Potenţialul de servicii este capacitatea de a furniza servicii care să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor entității. Potenţialul de servicii permite unei entități să-și 
îndeplinească obiectivele fără a genera, în mod necesar, intrări de numerar nete. 

5.9 Activele din sectorul public care cuprind potenţial de servicii pot include active 
recreaționale, de patrimoniu, comunitare, de apărare și alte active care sunt de-
ținute de stat și alte entități din sectorul public și care sunt utilizate pentru a presta 
servicii către terți. Aceste servicii pot fi destinate pentru consumul colectiv sau 
individual. Numeroase servicii pot fi furnizate în sectoare unde nu există con-
curență de piață sau unde concurența este limitată. Utilizarea și cedarea acestor 
active pot fi limitate deoarece multe active care cuprind potenţial de servicii au 
o natură specializată.

5.10 Beneficiile economice sunt intrări de numerar sau o reducere în ieşirile de nume rar. 
Intrările de numerar (sau ieşirile de numerar reduse) pot fi derivate, de exemplu, 
din:

● Utilizarea unui activ în producția și vânzarea de servicii; sau

● Schimbul direct al unui activ cu numerar sau alte resurse. 

6 Trimiterile la „servicii” din Cadrul general conceptual cuprind „bunuri”.
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Controlată în prezent de entitate

5.11 O entitate trebuie să aibă control asupra resursei. Controlul asupra resursei pre-
supune capacitatea entității de a utiliza resursa (sau de a dispune utilizarea sa de 
către alte părți) astfel încât să rezulte beneficiul aferent potenţialului de servicii 
sau beneficiile economice cuprinse în resursă prin prestarea serviciului sau prin 
îndeplinirea altor obiective.

5.12 Atunci când evaluează în ce măsură controlează în prezent o resursă, o entitate 
evaluează dacă există sau nu următorii indicatori de control:

● Dreptul legal de proprietate; 

● Accesul la resursă sau capacitatea de a interzice sau de a restricționa accesul 
la resursă;

● Mijloacele care să asigure că resursa este utilizată pentru îndeplinirea 
obiectivelor sale; și

● Existența unui drept exercitabil la potenţialul de servicii sau capacitatea de 
a genera beneficii economice care derivă dintr-o resursă.

 Deși acești indicatori nu determină în mod conclusiv existența controlului, iden-
tificarea și analiza lor pot reprezenta o bază în luarea unei decizii.

Eveniment trecut

5.13 Definiția unui activ impune ca o resursă pe care o controlează în prezent o entitate 
să fi fost generată de o tranzacţie anterioară sau de un alt eveniment trecut. Tran-
zacţiile anterioare sau alte evenimente trecute în urma cărora o entitate do bân dește 
controlul asupra unei resurse și, prin urmare, asupra unui activ pot diferi. Entită-
țile pot dobândi active cumpărându-le printr-o tranzacţie de schimb sau dezvoltân-
du-le. Activele pot, de asemenea, să fie generate de alte tranzacții decât cele de 
schimb, inclusiv prin exercitarea puterilor suverane. Autoritatea de a impune taxe 
sau de a emite licențe, precum și de a da acces sau de a restricționa sau interzice 
accesul la beneficiile reprezentate de resurse intangibile, cum ar fi spec trul elec-
tromagnetic, sunt exemple de autorități și drepturi specifice sectorului public care 
pot genera active. Atunci când se evaluează măsura în care apare con trolul unei 
entități asupra resurselor, următoarele evenimente pot fi luate în considerare: (a) ca -
pacitatea generală de a stabili o autoritate, (b) stabilirea unei autorități prin tr-un 
statut, (c) exer citarea autorității pentru generarea unui drept și (d) evenimentul 
care generează dreptul de a primi resursele de la o terță parte. Un activ este gene-
rat atunci când este exercitată autoritatea și există drepturi de a primi resursele. 

Datorii
Definiţie

5.14 O datorie este:

 O obligaţie actuală a entității pentru o ieșire de resurse care derivă dintr-un 
eve niment trecut.
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O obligaţie actuală

5.15 Entitățile din sectorul public pot avea o serie de obligaţii. O obligaţie actuală este 
o obligaţie legală irevocabilă (obligație legală) sau o obligaţie legală revocabilă 
pe care entitatea are puține alternative sau nicio alternativă realistă să o evite. 
Obligaţiile nu sunt obligaţii actuale decât dacă sunt irevocabile și există puține 
al ter native sau nicio alternativă realistă de a evita ieșiri de resurse.

O ieșire de resurse din entitate

5.16 O datorie trebuie să implice o ieșire de resurse din entitate pentru ca aceasta să 
fie achitată. O obligaţie care poate fi achitată fără o ieșire de resurse din entitate 
nu este o datorie.

Eveniment trecut

5.17 Pentru a respecta definiția unei datorii, este necesar ca o obligație actuală să rezulte 
ca urmare a unei tranzacții anterioare sau a unui alt eveniment trecut și să necesite 
o ieșire de resurse din entitate. Complexitatea programelor și a activităților din 
sectorul public înseamnă că o serie de evenimente implicate de dezvoltarea, im-
plementarea și operarea unui anumit program poate genera obligații. În scopuri 
de raportare financiară este necesar să se determine dacă aceste angajamente și 
obligații, inclusiv obligațiile irevocabile pe care entitatea are puține alternative 
sau nicio alternativă realistă să le evite, dar care nu sunt aplicabile legal (obligații 
revocabile) sunt obligații actuale și îndeplinesc definiția unei datorii. Acolo unde 
angajamentul are o formă juridică și este irevocabil, cum ar fi un contract, eveni-
mentul trecut poate fi identificat direct. În alte situații, poate fi mai dificil să se 
identifice un eveniment trecut și identificarea implică o evaluare a cazului în care 
o entitate are puține alternative sau nicio alternativă realistă să evite o ieșire de 
resurse din entitate. Atunci când realizează o astfel de evaluare, o entitate ia în 
considerare factori ce țin de jurisdicția sa.

Obligaţii legale irevocabile și care nu sunt irevocabile legal 

5.18 Obligațiile irevocabile pot fi obligații legale sau obligații care nu sunt irevocabile 
legal. Obligațiile irevocabile pot decurge atât din tranzacții de schimb, cât și din 
alte tranzacții decât cele de schimb. O obligație trebuie să fie asociată unei părți 
externe pentru a genera o datorie. O entitate nu poate să se oblige față de sine, 
nici chiar în situația în care și-a anunțat în mod public intenția de a acționa într-un 
anumit mod. Identificarea unei părți externe indică existența unei obligații care 
generează o datorie. Totuși, nu este esențial să se cunoască identitatea părții externe 
înainte de momentul decontării pentru a exista o obligaţie și o datorie actuale. 

5.19 Numeroase angajamente care pot genera o obligaţie includ date de decontare. 
In cluderea unei date de decontare poate indica faptul că o obligaţie implică o 
ieșire de resurse și generează o datorie. Totuși, există multe angajamente care nu 
conțin date de decontare. Absența unei date de decontare nu împiedică generarea 
unei datorii de către obligație.
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Obligaţii legale

5.20 O obligaţie legală este exercitabilă prin lege. Astfel de obligații exercitabile pot 
decurge dintr-o varietate de premise legale. Tranzacţiile de schimb au, de obicei, 
o natură contractuală și, prin urmare, sunt exercitabile prin dispoziții contractuale 
sau în virtutea unei autorități sau a unor angajamente echivalente. Există jurisdicţii 
unde entitățile de stat și cele publice nu pot deveni parte din obligații legale, 
deoarece, de exemplu, nu li se permite să contracteze în nume propriu, dar există 
procese alternative cu efecte echivalente. Obligațiile care sunt irevocabile prin 
intermediul unor astfel de procese alternative sunt considerate obligații legale în 
Cadrul general conceptual. Pentru anumite tipuri de tranzacții care nu sunt tran-
zacții de schimb va fi nevoie de raţionament pentru a se determina dacă o obligaţie 
este sau nu exercitabilă prin lege. Acolo unde se determină că o obligaţie este 
exercitabilă prin lege este cert că o entitate nu are nicio alternativă realistă de a 
evita obligaţia și că există o datorie. 

5.21 Unele obligaţii asociate tranzacţiilor de schimb nu sunt strict exercitabile de către o 
parte externă la data de raportare, dar vor fi exercitabile odată cu trecerea timpului 
fără ca partea externă să fi fost obligată să îndeplinească alte condiții – sau să ia 
alte măsuri – înainte de decontare. Pretențiile care sunt exercitabile necondiționat 
sub rezerva trecerii timpului sunt obligații exercitabile în contextul definiției unei 
datorii.

5.22 Puterea suverană reprezintă autoritatea finală a unui guvern de a emite, modifica 
și abroga prevederi juridice. Puterea suverană nu reprezintă o bază pentru a con-
cluziona că o obligaţie nu se încadrează în definiția unei datorii din prezentul 
Cadru general. Poziția legală trebuie evaluată la fiecare dată de raportare pentru a 
se analiza dacă o obligație nu mai este irevocabilă și nu se încadrează în definiția 
unei datorii.

Obligații care nu sunt irevocabile legal

5.23 Datoriile pot decurge din obligații care nu sunt irevocabile legal. Obligațiile care 
nu sunt irevocabile legal diferă de cele legale prin faptul că partea față de care 
există obligația nu poate lua măsuri legale (sau echivalente) pentru a exercita 
achitarea. Obligațiile care nu sunt irevocabile legal care generează datorii prezintă 
următoarele caracteristici:

● Entitatea a indicat altor părți prin intermediul unui tipar de practici anterioare, 
politici publice sau printr-o declarație curentă suficient de specifică faptul 
că își va asuma anumite responsabilități;

● Ca rezultat al unei astfel de indicații, entitatea a creat celorlalte părţi impli-
cate aşteptarea justificată că își va onora acele responsabilităţi; și

● Entitatea are puține alternative sau nicio alternativă realistă de a evita 
achitarea obligaţiei care decurge din acele responsabilități.
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5.24 În sectorul public, obligaţiile pot apărea în diverse cazuri. De exemplu, la imple-
mentarea unui program sau serviciu:

● Asumarea unei promisiuni politice cum ar fi o promisiune electorală;

● Anunțarea unei politici;

● Introducerea (și aprobarea) bugetului (care pot reprezenta două puncte dis-
tincte); și 

● Intrarea în vigoare a bugetului (în unele jurisdicţii bugetul nu va intra în 
vigoare până când nu a fost realizată o alocare). 

● Este puțin probabil ca etapele incipiente de implementare să genereze obli-
gații actuale care să corespundă definiției unei datorii. Etapele ulterioare, 
cum ar fi îndeplinirea de către pretendenți a criteriilor de eligibilitate pentru 
serviciile care urmează să fie furnizate, pot genera obligații care corespund 
definiției unei datorii.

5.25 Momentul în care o obligaţie generează o datorie depinde de natura obligației 
res pective. Printre factorii care ar putea influența raționamentele prin care se 
de ter mină dacă alte părți pot concluziona în mod valid că obligația este de așa 
na tură încât entitatea are puține alternative sau nicio alternativă realistă de a evita 
o ieșire de resurse se numără:

● Natura evenimentului sau evenimentelor trecut(e) care generează obligația. 
De exemplu, este puțin probabil ca o promisiune făcută într-o campanie 
electorală să genereze o obligaţie actuală deoarece o promisiune electorală 
creează rar aşteptarea justificată a părților externe că entitatea are o obligație 
ce are puține alternative sau nicio alternativă realistă de a evita decontarea. 
Totuși, un anunț legat de un eveniment sau de circumstanțe care au apărut 
poate beneficia de o asemenea susținere politică încât guvernul să aibă puține 
opțiuni să se retragă. Atunci când statul s-a angajat să introducă o prevedere 
bugetară necesară și să asigure trecerea ei, un astfel de anunț poate genera 
o obligaţie care nu este irevocabilă legal;

● Capacitatea entității de a modifica sau schimba obligația înainte ca aceasta 
să capete o formă definitivă. De exemplu, anunțarea unei politici nu va con-
duce, în general, la o obligaţie care nu este irevocabilă legal care nu poate 
fi modificată înainte de a fi implementată. În mod similar, dacă o obligaţie 
depinde de apariția unor evenimente viitoare, poate exista libertatea de a 
evita o ieșire de resurse înainte de apariția acelor evenimente; și

● Poate exista o corelație între disponibilitatea finanțării prin care se decontează 
o anumită obligaţie și generarea unei obligații actuale. De exemplu, acolo 
unde a fost aprobat un element-rând din buget, dar a și fost asigurată fi-
nanțarea aferentă prin intermediul unei alocări, al unei disponibilități de 
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finanțare contingentă sau al unui transfer de la un alt nivel guvernamental, 
poate apărea o obligație care nu este irevocabilă legal. Totuși, absența unei 
pre vederi bugetare nu înseamnă, în sine, că nu a fost generată o obligaţie 
actuală.

5.26 „Coerciția economică”, „necesitatea politică” sau alte circumstanțe pot conduce 
la situații în care, deși entitatea din sectorul public nu este obligată juridic să își 
asume o ieșire de resurse, consecințele economice sau politice ale refuzului de a 
face acest lucru sunt de așa natură încât entitatea are puține alternative sau nicio 
alternativă realistă de a evita o ieșire de resurse. Coerciția economică, necesitatea 
politică sau alte circumstanțe pot conduce la apariția unei datorii generate de o 
obligație care nu este irevocabilă legal.

Poziția financiară netă, alte resurse și alte obligaţii
5.27 Așa cum se explică la punctul 5.4, în unele cazuri, la elaborarea sau revizuirea 

unui IPSAS, IPSASB poate stabili că pentru îndeplinirea obiectivelor raportării 
financiare este necesar ca o resursă sau o obligație care nu se încadrează în de finiția 
unui element definit în Cadrul general conceptual să fie recunoscută în situaţiile 
financiare. În aceste cazuri, IPSAS poate impune sau permite ca aceste resurse sau 
obligații să fie recunoscute ca alte resurse sau ca alte obligații, care sunt elemente 
suplimentare celor șase elemente definite în prezentul Cadru general.

5.28 Poziţia financiară netă reprezintă diferența dintre active și datorii după adăugarea 
altor resurse și după deducerea altor obligații recunoscute în situaţia poziţiei fi-
nanciare. Poziţia financiară netă poate fi o valoare reziduală pozitivă sau nega tivă.

Venituri și cheltuieli
Definiţii

5.29 Veniturile reprezintă:

 Creșteri ale poziției financiare nete a entității care nu sunt creșteri generate de 
contribuţii la capitalurile proprii. 

5.30 Cheltuielile reprezintă:

 Diminuări ale poziției financiare nete a entității care nu sunt diminuări gene rate 
de distribuiri din capitalurile proprii. 

5.31 Veniturile și cheltuielile decurg din tranzacții de schimb și din alte tranzacții decât 
cele de schimb, alte evenimente cum ar fi creșteri și diminuări nerealizate ale 
va lorii activelor și datoriilor, precum și din consumarea activelor prin depreciere 
și din eroziunea potenţialului de servicii și a capacității de a genera beneficii eco-
  nomice prin deprecieri. Veniturile și cheltuielile pot decurge din tranzacţii se  parate 
sau din grupuri de tranzacţii.
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Surplus sau deficit al perioadei
5.32 Surplusul sau deficitul pentru perioadă al entității este diferența dintre veniturile 

și cheltuielile raportate în situația performanţei financiare.

Contribuții la capitalurile proprii și distribuiri din capitalurile 
proprii
Definiţii

5.33 Contribuţiile la capitalurile proprii reprezintă:

 Intrări de resurse într-o entitate, aduse de părți externe în calitatea lor de pro-
prietari, care determină sau majorează o participație în poziția financiară netă 
a entității.

5.34 Distribuirile din capitalurile proprii reprezintă:

 Ieșiri de resurse dintr-o entitate, alocate unor părți externe în calitatea lor de 
pro prietari, care returnează sau reduc o participație în poziția financiară netă a 
entității.

5.35 Este important să se facă distincție între intrările de resurse de la proprietari, in-
clusiv acele intrări care determinau inițial participaţiile în capitalurile proprii, și 
ieșirile de resurse către proprietari în calitatea lor de proprietari, pe de o parte, 
și venituri și cheltuieli, pe de altă parte. Pe lângă injecțiile de resurse și plata 
dividendelor care pot avea loc, în unele jurisdicţii este o practică relativ comună 
ca activele și datoriile să fie transferate între entitățile din sectorul public. Acolo 
unde astfel de transferuri se încadrează în definițiile contribuțiilor la capitalurile 
pro prii sau ale distribuirilor din capitalurile proprii, aceste transferuri vor fi con-
tabilizate ca atare. 

5.36 Participaţiile în capitalurile proprii pot fi generate la crearea unei entități atunci 
când altă entitate contribuie cu resurse pentru a furniza noii entități capacitatea de 
a iniția activităţi de exploatare. În sectorul public, contribuțiile la și distribuirile 
de la entități sunt, uneori, corelate cu restructurarea guvernului și vor lua mai 
degrabă forma unor transferuri de active și datorii decât a unor tranzacţii în nu-
merar. Participaţiile în capitalurile proprii pot lua diverse forme, care pot să nu 
fie evidențiate printr-un instrument de capitaluri proprii.

5.37 Contribuţiile la capitalurile proprii pot lua forma unei injecții inițiale de re surse 
la crearea unei entități sau a unei injecții ulterioare de resurse, incluzându-le pe 
cele de la restructurarea unei entități. Distribuirile din capitalurile proprii pot fi: 
(a) o rentabilitate a investiţiei; (b) o rentabilitate totală sau parțială a investiției; 
sau (c) în cazul în care entitatea este închisă sau restructurată, o rentabilitate a 
oricărei resurse reziduale.
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din Cadrul general con-
ceptual.

Domeniul de aplicare al capitolului

BC5.1 Respondenţii la Documentul de consultare, Elemente și recunoașterea în si-
tua țiile financiare (documentul de consultare), au dorit să știe de ce IPSASB 
trata doar elemente aferente situațiilor financiare în această fază a Cadrului 
ge neral. Aceștia au sugerat ca IPSASB să dezvolte și elemente aferente fenome-
nelor economice și de altă natură în sectoare mai cuprinzătoare ale raportării 
financiare din afara situaţiilor financiare. IPSASB recunoaște meri tele acestor 
opinii și necesitatea de a dezvolta în viitor astfel de elemente. Totuși, IPSASB 
a decis că, pentru a fundamenta viitoarele sale activități de nor malizare pentru 
situaţiile financiare pe o bază solidă și transparentă, este im portant să se trateze 
mai întâi elaborarea elementelor din situațiile financiare.

BC5.2 IPSASB acceptă opinia conform căreia intrările de numerar și ieşirile de nume-
rar trebuie definite ca elemente ale situației fluxurilor de trezorerie. IPSASB a 
preluat ideea că intrările de numerar și ieşirile de numerar sunt componente ale 
elementelor identificate în prezentul capitol și că trebuie furnizate îndrumări 
su plimentare la nivel de standarde.

Active

O resursă 

BC5.3 O resursă furnizează beneficii unei entități sub formă de potenţial de servicii 
sau capacitate de a genera beneficii economice. La baza concluziilor cu privire 
la natura unei resurse IPSASB a avut în vedere dacă beneficiile resursei trebuie 
sau nu să se fi îndreptat deja către o entitate pentru a exista o resursă. Totuși, 
IPSASB a concluzionat că resursele în sine reprezintă beneficii – beneficii care 
pot fi accesate de către entitatea care controlează drepturile la acele beneficii. 
IPSASB a avut în vedere și natura beneficiilor (a se vedea punctele BC5.7 și 
BC5.8) și controlul (a se vedea punctele BC5.9-BC5.14). 

Drepturi necondiționate și contracte executorii

BC5.4 Drepturile necondiționate la resurse derivă, în general, din contracte sau alte 
angajamente irevocabile care necesită furnizarea în viitor a resurselor către 
entitate. IPSASB observă că poate exista un număr mare de astfel de drepturi 
și a recunoscut că drepturile necondiționate care reprezintă potenţialul de ser-
vicii sau capacitatea de a genera beneficii economice care sunt controlate de 
către entitate ca urmare a unui eveniment anterior generează active. Măsura în 
care aceste active sunt sau nu recunoscute depinde de măsura în care au fost 
îndeplinite criteriile de recunoaştere. IPSASB a concluzionat că urmările apli-
cării definiției unui activ în cazul drepturilor necondiționate trebuie tratate la 
nivel de standarde.
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BC5.5 Contractele executorii sunt angajamente irevocabile în care există un drept ne-
condiţionat de a primi resurse și o obligaţie actuală egală de a transfera în vii tor 
resurse către cocontractant. Este probabil ca entitățile din sectorul public să se 
angajeze într-un număr mare de astfel de angajamente. IPSASB acceptă opinia 
că aceste angajamente pot genera atât active, cât și datorii, având în ve dere că 
există un drept de a primi resurse și o obligaţie actuală de a sacrifica resurse, 
entitatea neavând nicio alternativă realistă de a le evita.

BC5.6 IPSASB a recunoscut și opinia conform căreia recunoaşterea activelor și a da-
toriilor din contractele executorii ar implica includerea unor cantități potențial 
foarte mari de active și datorii în situaţia poziţiei financiare și în situația per-
formanței financiare și că acest fapt ar putea contrazice caracteristica de tip 
ca litativ a inteligibilității. Se va determina dacă activele și datoriile sunt generate 
de drepturi și obligații din contracte executorii pe baza unei evaluări a măsurii 
în care acele drepturi și obligații se încadrează în definițiile elementelor și în 
cri  teriile de recunoaștere identificate în Cadrul general conceptual. Aceste eva-
luări, precum și metoda prezentării în situațiile financiare a oricăror elemente 
ce de rivă din contracte executorii sunt analizate la nivel de standarde.

Potenţial de servicii și beneficii economice

BC5.7 Termenul „potenţial de servicii” a fost utilizat pentru identificarea capacității 
unui activ de a furniza servicii în conformitate cu obiectivele unei entități. 
Ter menul „beneficii economice” a fost utilizat pentru a reflecta capacitatea unui 
activ de a genera intrări de numerar nete. Unii susțin că termenul „beneficii 
eco   nomice” include potenţialul de servicii. Alții susțin că termenul „potenţial 
de servicii” include beneficiile economice – o altă opinie este că termenii pot 
fi folosiți interșanjabil. IPSASB a avut în vedere dacă explicația unei resurse 
trebuie sau nu să includă o referinţă atât la potenţialul de servicii, cât și la ca-
pacitatea de a genera beneficii economice.

BC5.8 IPSASB a observat că numeroși respondenţi la documentul de consultare și la 
proiectul de expunere susțineau includerea unei referințe specifice la potenţialul 
de servicii ca o caracteristică a unui activ, ca urmare a obiectivelor de furnizare 
de servicii ale multor entități din sectorul public. Prin urmare, IPSASB a con-
cluzionat că explicația unei resurse trebuie să includă atât termenul „potenţial 
de servicii”, cât și pe cel de „beneficii economice”. Această abordare recunoaște 
faptul că obiectivul primar al majorității entităților din sectorul public este de 
a furniza servicii, dar și că entitățile din sectorul public pot desfășura activități 
al căror unic scop este generarea de intrări de numerar nete.

Control

BC5.9 IPSASB a analizat măsura în care controlul este o caracteristică esențială a 
unui activ sau dacă trebuie identificați alți indicatori ca atribute esențiale ale 
unui activ, printre care:
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● Dreptul legal de proprietate;

● Dreptul de a accesa și de a restricționa sau interzice accesul unor părți 
externe la resursă;

● Mijloacele care asigură că resursele sunt utilizate pentru îndeplinirea 
obiec tivelor entității; și 

● Existența unor drepturi exercitabile față de potenţialul de servicii sau 
be neficiile economice care derivă dintr-o resursă.

 IPSASB acceptă opiniile celor care susțin că poate fi dificil să se aplice controlul 
în anumite situații deoarece este necesară aplicarea raţionamentului pentru a se 
evalua dacă există sau nu control. În plus, controlul poate fi aplicat în mod ero-
nat asupra unei resurse în totalitatea acesteia, și nu asupra beneficiilor separate 
care derivă din respectiva resursă. Totuși, IPSASB a concluzionat că, în ciuda 
acestor dificultăți, controlul este o caracteristică esențială a unui activ deoarece 
prezența controlului facilitează asocierea unui activ cu o anumită entitate.

BC5.10 Dreptul legal de a deține o resursă, cum ar fi o proprietate sau un element de 
echipament, este una dintre metodele de accesare a potenţialului de servicii 
sau a beneficiilor economice ale unui activ. Totuși, drepturile la potenţialul de 
servicii sau la capacitatea de a genera beneficii economice pot exista fără dreptul 
legal de deținere a resursei de bază. De exemplu, drepturile la potenţialul de 
servicii sau la capacitatea de a genera beneficii economice prin intermediul 
deținerii și utilizării unei proprietăți închiriate sunt accesate fără dreptul legal 
de proprietate asupra activului închiriat în sine. Prin urmare, dreptul legal de 
proprietate asupra resursei nu este o caracteristică esențială a unui activ. Dreptul 
legal de proprietate este, totuși, un indicator al controlului.

BC5.11 Dreptul de a accesa o resursă poate conferi unei entități capacitatea de a deter-
mina dacă: 

● Să utilizeze direct potenţialul de servicii al resursei pentru a furniza 
servicii pentru beneficiari;

● Să schimbe resursa cu alt activ, cum ar fi numerarul; sau

● Să utilizeze activul în oricare dintre celelalte modalități prin care se pot 
fur niza servicii sau se pot genera beneficii economice.

BC5.12 Deși accesul la o resursă este esențial, există resurse la care o entitate are acces 
și care nu generează active, cum ar fi aerul. Prin urmare, capacitatea de a accesa 
o resursă poate fi suplimentată prin capacitatea de a refuza sau de a restricționa 
accesul altor părți la respectiva resursă – de exemplu, (a) o entitate ar putea de-
cide dacă să stabilească o taxă de intrare la un muzeu și să restricționeze accesul 
celor care nu plătesc taxa și (b) guvernul poate controla o resursă naturală de pe 
teritoriul său la care poate restricționa accesul altor părți. Pretenţiile exercitabile 
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legal față de anumite resurse, cum ar fi dreptul de a accesa un drum sau dreptul 
de a explora solul pentru depozite minerale, ar putea reprezenta un activ pentru 
deținător. Totuși, o entitate poate fi capabilă să acceseze potenţialul de servicii 
sau capacitatea de a genera beneficii economice asociate cu resursa respectivă 
în moduri care nu necesită drepturi legale. IPSASB a preluat poziția conform 
căreia este probabil ca factorii identificați la punctul BC5.9 să fie mai degrabă 
indicatori ai existenței controlului decât caracteristici esențiale ale definiției 
unui activ.

BC5.13 IPSASB a analizat și dacă metoda bazată pe dreptul de proprietate economic 
este o alternativă viabilă pentru metoda bazată pe control. Metoda bazată pe 
dreptul de proprietate economic se concentrează pe expunerea unei entități la 
atributele economice de bază care contribuie la valoarea unui activ pentru o 
entitate. Unii respondenţi la Proiectul de expunere, Elemente și recunoașterea 
în situațiile financiare, au comentat, atunci când au susținut metoda bazată pe 
control, asupra complexității metodei bazate pe dreptul de proprietate economic. 
IPSASB a concluzionat că metoda bazată pe dreptul de proprietate economic 
este subiectivă și dificil de aplicat și, prin urmare, a respins această metodă. 

BC5.14 IPSASB a analizat dacă o analiză a expunerii la riscurile şi recompensele afe-
rente dreptului de proprietate este un indicator util al controlului. Metoda ba zată 
pe control se concentrează asupra puterii entității de a dispune modul în care 
este utilizată resursa pentru a beneficia de pe urma potenţialului de ser vicii și/sau 
a capacității de a genera beneficii economice încorporate în resursă. Metoda 
bazată pe riscuri și recompense se concentrează pe expunerea unei entități 
la atributele economice de bază care contribuie la valoarea unui activ pentru 
en titate și la riscurile asociate. Analiza riscurilor și recompenselor asociate 
anu mitor tranzacţii și evenimente, precum și cu privire la care parte din orice 
tranzacţie sau eveniment își asumă majoritatea acelor riscuri și recompense 
poate fi relevantă și utilă la identificarea naturii activului controlat de părțile 
din tranzacţie sau eveniment. Ea poate fi utilă și la determinarea modului de 
cuantificare și asociere a drepturilor și obligațiilor economice cu anumite părți. 
Totuși, nu reprezintă în sine un indicator al părții care controlează activul. 
Prin urmare, IPSASB a decis să nu includă riscurile şi recompensele aferente 
dreptului de proprietate printre indicatorii de control. 

Eveniment trecut 

BC5.15 Unii respondenţi la documentul de consultare și la proiectul de expunere au 
sus  ținut că identificarea unei tranzacţii anterioare sau a unui alt eveniment trecut 
care generează un activ trebuie să fie o caracteristică esențială în definirea unui 
activ. Alții sunt de părere că identificarea unui eveniment trecut nu este necesară 
și, prin urmare, nu trebuie să fie o caracteristică esențială. Aceștia consideră că 
o astfel de dispoziţie pune prea mult accentul pe identificarea unui eveniment 
trecut care generează un activ. Acest lucru poate reprezenta o diversiune și poate 
conduce la dezbateri despre care eveniment este evenimentul declanşator, în 
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loc să se discute aspecte mai importante despre măsura în care există drepturi 
asupra resursei la data de rapor tare. Cei care susțin această părere consideră 
că atributul esențial al unui activ trebuie să fie existența unei resurse. Unii pot 
accepta faptul că un eveniment trecut furnizează dovezi justificative utile ale 
existenței unui activ, dar nu și că acest lucru ar trebui să fie o caracteristică 
esențială.

BC5.16 Numeroși respondenţi au fost de părere că un eveniment trecut trebuie identi-
ficat ca fiind o caracteristică esențială a definiției unui activ. IPSASB este de 
acord cu acești respondenţi – în special că natura complexă a multor programe 
și activități din sectorul public implică faptul că există multe momente în care 
poate apărea controlul asupra unei resurse. Prin urmare, IPSASB a concluzionat 
că identificarea evenimentului trecut adecvat este esențială în a identifica dacă 
există sau nu un activ.

BC5.17 Puterile și drepturile guvernului sunt în mod special importante pentru identi-
ficarea activelor. Puterea de a impozita și de a emite licențe, precum și alte puteri 
de a accesa sau de a refuza ori restricționa accesul la beneficiile încorporate în 
resurse intangibile cum ar fi spectrul electromagnetic sunt exemple de puteri 
suverane. De multe ori este dificil să se determine situațiile în care astfel de 
puteri generează un drept care este o resursă și un activ al entității.

BC5.18 Puterea unui guvern de a stabili un drept de colectare a unui impozit sau a 
unei taxe, de exemplu, deschide, de multe ori, o succesiune de evenimente 
care conduc, în cele din urmă, la un flux de beneficii economice către guvern. 
IPSASB a analizat două opinii referitoare la momentul în care un activ este 
ge nerat de puterile și drepturile guvernului de a colecta un impozit sau o taxă. 
Prima opinie este că guvernul are o putere inerentă de a impozita la fiecare dată 
de raportare și, prin urmare, acea capacitate generală de a colecta impozite sau 
taxe este un activ. Susținătorii acestei păreri acceptă că este puțin probabil ca 
un astfel de activ să fie capabil de o evaluare reprezentativă în mod exact, dar 
susțin că acest lucru nu ar trebui să fie contrar acceptării faptului că guvernul 
deține un activ perpetuu. Opinia contrară este că puterea de a colecta impozite 
și taxe trebuie convertită într-un drept prin mijloace legale și că acest drept 
trebuie să fie exercitat sau exercitabil pentru ca un activ să existe. Numeroși 
respondenţi la documentul de consultare și la proiectul de expunere au susținut 
cea de-a doua opinie. IPSASB a fost de acord cu acești respondenţi. Mai exact, 
IPSASB a concluzionat că puterile inerente ale guvernului nu generează ac-
tive până când aceste puteri nu sunt exercitate și există drepturile de a primi 
potenţial de servicii sau beneficii economice.

Datorii

O obligaţie actuală

BC5.19 Analizând situațiile în care obligaţiile sunt obligaţii actuale, IPSASB acceptă 
faptul că o obligaţie legală generează o obligaţie actuală. În unele juris dic ţii, 
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entităților din sectorul public nu li se permite să încheie anumite an ga jamente 
legale, dar există mecanisme echivalente care generează o obligaţie actuală. 
Astfel de mecanisme sunt considerate irevocabile legal. IPSASB a analizat 
apoi modul de clasificare a obligaţiilor care nu sunt obligaţii legale. IPSASB a 
observat că „obligație implicită” este un termen împământenit în literatura de 
normalizare mondială și care a fost utilizat în IPSAS-uri. Totuși, s-a dovedit 
di ficil să fie interpretat și aplicat în contextul sectorului public. Prin urmare, 
IPSASB a avut în vedere terminologia alternativă, de exemplu ter menul „o 
datorie sau o cerință socială ori morală”. IPSASB este preocupat de faptul 
că termenul „social” ar putea fi confundat cu valorile politice și că termenul 
„obligații morale” riscă să genereze percepția că normalizatorii și cei care în-
tocmesc situațiile financiare sunt arbitri ai moralității. Prin urmare, IPSASB a 
decis că distincția dintre „irevocabil legal” și „obligații care nu sunt irevocabile 
legal” este cea mai directă și inteligibilă metodă. IPSASB a analizat și a respins 
opinia conform căreia termenul „obligații care nu sunt irevocabile legal” ar pu-
tea fi interpretat ca referindu-se la obligații a căror legalitate este îndoielnică. 
Punctele BC5.30-BC5.34 discută obligațiile care nu sunt irevocabile legal și 
ex plică semnificația acestora în sensul Cadrului general conceptual.

BC5.20 În contextul unei obligaţii actuale, IPSASB a analizat dacă obligațiile „con-
di ționate” și „necondiționate”, „obligațiile predeterminate” și „obligațiile de 
exe  cutare” ar putea fi obligaţii actuale.

Obligații condiționate și necondiționate

BC5.21 O obligaţie necondiționată este una de sine stătătoare, independentă de eveni-
mente viitoare. Obligațiile necondiționate generează datorii dacă este îndepli-
nită definiția unei datorii. O obligație condiționată implică eventuala apariție 
a unui eveniment viitor care poate să fie sau să nu fie sub controlul entității 
ra  por   toare. IPSASB a concluzionat că este posibil ca obligațiile condiționate 
să genereze datorii conform definiției din Cadrul general conceptual. Atunci 
când se determină dacă o obligaţie condiționată îndeplinește definiția unei 
da  torii se are în vedere analiza naturii obligației și circumstanțele în care 
aceas ta a apărut. Având în vedere complexitatea programelor și a activităților 
din sectorul public, este posibil, adesea, ca identificarea unui eveniment trecut 
(sau a unor evenimente trecute) care a (au) făcut ca o entitate să aibă puține 
alter native sau nicio alternativă realistă de a evita o ieșire de resurse să nu fie 
simplă. Îndrumările despre măsura în care obligaţiile condiționate care există 
în anumite angajamente sau circumstanțe pot genera datorii consecvente cu 
definițiile identificate în Cadrul general conceptual reprezintă o problemă la 
nivel de standarde.

BC5.22 Diverși termeni sunt folosiți pentru a descrie obligațiile actuale care pot apărea 
ca urmare a obligațiilor condiționate sau există în legătură cu acestea în anumite 
circumstanțe. Printre ele se numără obligațiile predeterminate și obligațiile de 
executare. Caracteristicile acestor obligații și concluziile la care a ajuns IPSASB 
în contextul Cadrului general conceptual sunt prezentate mai jos.
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Obligații predeterminate

BC5.23 Obligațiile predeterminate sunt un tip de obligaţii condiționate. Obligațiile pre-
determinate presupun ca o entitate să fie pregătită să îndeplinească o obligație 
dacă are loc (sau nu are loc) un anumit eveniment viitor incert care nu se află 
sub controlul entității. Termenul de obligație predeterminată este utilizat pentru 
a descrie o datorie care poate apărea în anumite circumstanțe contractuale, cum 
ar fi cele legate de asigurare, de anumite instrumente financiare de tipul unui 
contract cu instrumente derivate într-o poziție de pierdere, precum și de garanții 
pentru care entitatea are obligația de a transfera resurse dacă are loc (sau nu 
are loc) un anumit eveniment viitor. În aceste circumstanțe, poate exista un 
eveniment trecut identificabil și o ieșire de resurse din entitate, deși identitatea 
exactă a părții către care se va face achitarea nu este, în general, cunoscută. 

BC5.24 Documentul de consultare includea o discuție privind obligațiile predeterminate. 
Numeroși respondenţi au considerat distincția dintre o obligaţie predeterminată 
și alte obligaţii condiționate ca fiind ambiguă. Proiectul de expunere explica 
faptul că termenul de obligaţie predeterminată nu este utilizat la scară largă în 
sectorul public și nu se potrivește în anumite circumstanțe din sectorul public, 
sugerând că măsura în care o obligaţie predeterminată generează o datorie 
este o problemă la nivel de standarde. Unii respondenţi nu au fost de acord 
cu explicația din proiectul de expunere și, conform opiniei lor, Cadrul general 
conceptual ar trebui să furnizeze îndrumări care trebuie utilizate la nivel de 
stan darde cu privire la măsura în care obligaţiile predeterminate pot sau nu să 
genereze datorii în anumite circumstanțe. 

BC5.25 Obligația unei entități din sectorul public de a transfera resurse către o altă 
entitate în anumite circumstanțe care poate apărea în viitor include, de exem-
plu, asumarea unui rol de creditor de ultimă instanță și susținerea programelor 
care furnizează o gamă variată de beneficii sociale. Existența unei obligaţii 
de a transfera resurse către o altă parte în aceste circumstanțe poate depinde 
de îndeplinirea permanentă a mai multor condiții de o importanță și o natură 
diferite care pot fi modificate de către guvern sau de către o entitate din sectorul 
public. În opinia IPSASB, circumstanțele în care datoriile sunt generate ca 
urmare a obligației unei entități din sectorul public de a transfera resurse către 
alte părți în conformitate cu termenele programelor și modul în care trebuie 
descrise și contabilizate aceste datorii trebuie analizate la nivel de standarde 
în conformitate cu principiile stabilite în Cadrul general conceptual. Conform 
deciziei IPSASB, Cadrul general conceptual nu trebuie să clarifice dacă toate 
obligațiile care ar putea fi clasificate ca predeterminate îndeplinesc sau nu 
definiția unei datorii. De asemenea, IPSASB a decis să nu utilizeze în Cadrul 
general conceptual termenul „obligație predeterminată”.

Obligații de executare

BC5.26 O obligație de executare este o obligaţie dintr-un contract sau din alt angaja-
ment irevocabil între o entitate și o parte externă de a transfera o resursă către 
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respectiva parte. Obligațiile de executare sunt, adesea, prezentate explicit în tr-un 
contract sau în alt angajament. Nu toate obligațiile de executare sunt ex pli cite. 
De exem plu, o dispoziţie statutară poate genera o obligație implicită de execu-
tare pentru o entitate din sectorul public, care vine să suplimenteze termenele 
unui acord sau ale unui contract.

BC5.27 O obligație de executare poate apărea, de asemenea, atunci când o entitate în-
 che ie un angajament prin care primește un onorariu și, în schimb, acordă unei 
părți externe accesul la un activ al guvernului. IPSASB a concluzionat că nu 
este necesar să se identifice o anumită parte externă pentru ca obligația de exe-
cutare să fie generată, dar este important să se analizeze astfel de obligații 
pentru a se determina dacă ele includ sau nu o dispoziţie de furnizare a unei 
ieșiri de resurse. Obligaţiile care impun unei entități să acorde accesul la o re-
sursă, dar nu implică o ieșire de resurse nu generează datorii. Totuși, obligaţiile 
care im pun unei entități să renunțe la resurse viitoare pot fi datorii. Obligațiile 
de executare sunt, adesea, obligații condiționate. Dacă aceste obligații generează 
sau nu datorii depinde de termenele anumitor acorduri irevocabile și diferă de 
la o jurisdicţie la alta. IPSASB a concluzionat că circumstanțele în care 
obligațiile de executare generează datorii trebuie analizate la nivel de standarde. 

Eveniment trecut

BC5.28 IPSASB a analizat dacă definiția unei datorii trebuie sau nu să impună existența 
unei tranzacții trecute sau a unui alt eveniment trecut. Unii au fost de părere 
că identificarea unui eveniment trecut nu este o caracteristică esențială a unei 
datorii și că, prin urmare, nu este necesar ca definiția unei datorii să includă 
o referinţă la un eveniment trecut. Acești comentatori susțin că pot exista nu-
meroase evenimente trecute și că este probabil ca determinarea evenimentului 
trecut cheie să fie arbitrară. Sugestia lor a fost că identificarea unui eveniment 
trecut nu este un factor esențial atunci când se determină dacă există sau nu o 
datorie la data de raportare. Această opinie reflectă opoziția față de includerea 
unui eveniment trecut în definiția unui activ, care este discutată la punctele 
BC5.15-BC5.18. 

BC5.29 IPSASB acceptă această opinie, dar a sesizat și că numeroși respondenţi la do-
cumentul de consultare și la proiectul de expunere consideră că un eveniment 
trecut este o caracteristică a unei datorii. IPSASB este de acord cu opinia că 
nivelul de complexitate al multor programe și activități din sectorul public, pre-
cum și numărul de eventuale momente la care poate apărea o obligaţie actuală 
înseamnă că, deși dificilă, identificarea evenimentului trecut care generează o 
datorie este esențială în determinarea situației în care trebuie recunoscute da-
toriile din sectorul public.

Puține alternative sau nicio alternativă realistă de a evita

BC5.30 Unii respondenţi la proiectul de expunere și-au exprimat îngrijorarea cu pri-
vire la faptul că sintagma „puține alternative sau nicio alternativă realistă de a 
evita” din descrierea unei obligaţii actuale lasă loc pentru interpretări diferite. 
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Aceștia au propus eliminarea cuvintelor „puține alternative sau” din această 
sintagmă pentru a reduce potențialul de interpretare eronată. IPSASB a avut în 
vedere această propunere. IPSASB era preocupat de faptul că această schim-
bare ar putea fi interpretată ca stabilind un test al pragului de referință pentru 
nivelul de certitudine efectivă atunci când se determină dacă există sau nu o 
obligaţie actuală. IPSASB consideră că acest prag de referință este prea ridi-
cat. În consecință, IPSASB a confirmat că o obligaţie actuală este o dispoziţie 
irevocabilă legal sau care nu este irevocabilă legal pe care o entitate are puține 
alternative sau nicio alternativă realistă să o evite.

BC5.31 Determinarea cazurilor în care apare o obligaţie actuală într-un context din 
sec torul public este un proces dificil și, în unele situații, poate fi considerată 
arbitrară. Acesta este cazul atunci când se analizează dacă datoriile pot sau nu 
să fie generate de obligații care nu sunt exercitabile prin mijloace legale sau 
echivalente. În cazul programelor de furnizare a unor beneficii sociale există 
mai multe etape în care poate apărea o obligaţie actuală și pot exista diferențe 
semnificative între jurisdicţii, chiar și atunci când este vorba despre programe 
similare, dar și în timp în cadrul aceleiași jurisdicţii – de exemplu, grupuri de 
vârste diferite pot avea așteptări diferite cu privire la posibilitatea de a primi 
beneficii în baza unui program de asistență socială. În ce măsură un guvern 
poate ignora aceste așteptări și, prin urmare, dacă are puține alternative sau nicio 
alternativă realistă de a transfera resursele pot fi decizii subiective. De aici apare 
preocuparea că această subiectivitate subminează consecvența în raportarea da-
toriilor și că ea poate influența negativ și inteligibilitatea. Prin urmare, au existat 
unele opinii conform cărora o caracteristică esențială a unei datorii trebuie să fie 
că ea este exercitabilă la data de raportare prin mijloace legale sau echivalente.

BC5.32 O opinie contrară este că atunci când un guvern are un istoric de onorare a 
obli  gațiilor sale, nerecunoașterea acestora ca datorii conduce la o supraesti-
mare a poziţiei financiare nete a acelui guvern. Conform acestei păreri, dacă 
un guvern a crescut în mod consecvent așteptările cetățenilor săi anunțându-și 
pu  blic obligația de a furniza asistență financiară – de exemplu, pentru victimele 
dezastrelor naturale – și a îndeplinit în trecut aceste obligaţii, netratarea aces-
tor obligații ca datorii nu este conformă cu obiectivele raportării financiare și 
conduce la furnizarea unor informații care nu respectă caracteristicile calitative 
ale reprezentării exacte și relevanței.

BC5.33 În concluzie, IPSASB este de acord cu cei care susțin că, în sectorul public, 
datoriile pot fi generate de obligații irevocabile pe care entitatea are puține 
alternative sau nicio alternativă realistă să le evite, chiar dacă nu sunt exerci-
tabile prin lege. IPSASB a decis să utilizeze termenul „obligații care nu sunt 
irevocabile legal” pentru astfel de obligaţii în Cadrul general conceptual. Totuși, 
IPSASB acceptă părerile celor care sunt sceptici cu privire la faptul că datoriile 
pot fi generate de obligații care nu sunt exercitabile legal. În consecință, punc-
tul 5.23 din acest capitol identifică atributele pe care ar trebui să le prezinte o 
obligaţie care nu este irevocabilă legal pentru a genera o datorie.
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BC5.34 Marea varietate a naturii programelor și operațiunilor din sectorul public, pre-
cum și diversele circumstanțe politice și economice ale jurisdicţiilor la nivel 
global implică faptul că este inadecvat să se facă afirmații categorice cu privire 
la circumstanțele în care obligații care nu sunt exercitabile prin lege devin ire-
vocabile și generează obligaţii actuale. Totuși, în opinia IPSASB, este foarte 
puțin probabil ca obligaţiile actuale să fie generate de promisiuni electorale. 
Motivul este că foarte rar promisiunile electorale (a) generează o așteptare validă 
a păr ților externe că entitatea va onora promisiunea și (b) generează o obligaţie 
pe care entitatea nu poate, în mod realist, decât să o achite. Prin urmare, Cadrul 
ge neral include ipoteza că datoriile nu sunt generate de promisiuni electorale. 
Totuși, se acceptă faptul că, în practică, un guvern majoritar va fi mai bine 
po ziționat pentru a legifera legislația propusă decât un guvern minoritar și 
că pot exista cazuri rare în care anunțul făcut de un astfel de guvern în aceste 
cir cumstanțe ar putea genera o datorie. Atunci când evaluează măsura în care, 
în aceste circumstanțe, o obligație care nu este irevocabilă legal generează o 
datorie, disponibilitatea finanțării pentru achitarea datoriei poate fi un indicator. 
Aceste aspecte sunt discutate la punctul 5.25.

Puterea suverană de a evita obligațiile

BC5.35 Puterea suverană de a emite, modifica și abroga prevederi legale este o carac-
teristică-cheie a guvernelor. Puterea suverană poate permite guvernelor să refuze 
obligații ce decurg atât din tranzacții de schimb, cât și din alte tranzacții decât 
cele de schimb. Deși, într-un mediu global, această putere poate fi limitată 
din considerente practice, pe parcursul ultimului secol există un număr mare 
de exem ple de guverne care nu și-au achitat obligațiile financiare. IPSASB 
a analizat impactul puterii suverane asupra definiției unei datorii. IPSASB a 
concluzionat că nerecunoașterea obligațiilor care, altfel, corespund definiției 
unei datorii pe motiv că puterea suverană permite unui guvern să refuze astfel 
de obligaţii ar contrazice obiectivele raportării financiare și, în special, ar fi 
în contradicție cu caracteristicile calitative ale relevanței și ale reprezentării 
exacte. Numeroși respondenţi la documentul de consultare și la proiectul de 
expu nere au susținut această poziție. Prin urmare, IPSASB a concluzionat că 
existența unei datorii trebuie determinată prin referință la poziția legală de la 
data de raportare.

Angajamente

BC5.36 Procedurile de contabilizare a angajamentelor reprezintă o componentă cen-
trală a controlului bugetar pentru entitățile din sectorul public din numeroase 
jurisdicţii. Obiectivul lor este să asigure că există fonduri bugetare care să 
permită guvernului sau altor entități din sectorul public să își îndeplinească 
responsabilitățile legate de o viitoare datorie, inclusiv comenzi și contracte de 
achiziții lansate sau în curs, sau acolo unde condițiile transferurilor viitoare de 
fonduri nu au fost încă îndeplinite. Angajamentele care îndeplinesc definiția 
unei datorii și criteriile de recunoaştere sunt recunoscute în situaţiile financiare, 
iar în alte cazuri informațiile aferente pot fi comunicate în notele la situaţiile 
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financiare sau în alte rapoarte incluse în GPFR-uri. Potrivit concluziei IPSASB, 
contabilitatea angajamentelor ar putea fi tratată în viitor atunci când vor fi dis-
cutate elemente pentru domenii mai cuprinzătoare ale raportării financiare cu 
scop general din afara situaţiilor financiare.

Poziția financiară netă, alte resurse și alte obligaţii

BC5.37 Această secțiune a Bazei pentru concluzii prezintă abordarea IPSASB cu pri-
vire la modelele de performanţă financiară care trebuie raportată în situaţiile 
financiare și, mai exact, tratamentul intrărilor amânate și al ieșirilor amânate.

Document de consultare, elemente și recunoaşterea în situaţiile financiare

BC5.38 Documentul de consultare discuta două abordări opuse pentru performanţa fi  -
nan ciară: 

● O abordare care evaluează performanţa financiară ca rezultat net al 
tu   turor modificărilor resurselor și obligațiilor entității pe parcursul pe -
rioa  dei. Această metodă a fost descrisă ca abordarea bazată pe activ și 
da torie; și

● O abordare care evaluează performanţa financiară ca urmare a intrărilor 
de venituri și a ieșirilor de cheltuieli corelate mai strâns cu operațiunile 
perioadei curente. Această metodă a fost descrisă ca abordarea bazată 
pe venituri și cheltuieli.

BC5.39 Documentul de consultare sesiza faptul că cele două abordări diferite ar putea 
conduce la definiții diferite ale elementelor asociate performanţei financiare și 
poziției financiare. Abordarea bazată pe venituri și cheltuieli este strâns legată 
de noțiunea de capitaluri proprii interperioade. Capitalurile proprii interperi-
oade se referă la măsura în care costul programelor și al prestării serviciilor 
din peri oada de raportare este suportat de contribuabilii curenți și de furnizorii 
curenți de resurse. Abordarea bazată pe activ și datorie este legată de noțiunea 
de modificare a resurselor disponibile pentru furnizarea serviciilor în viitor și 
de pretențiile asupra acestor resurse ca urmare a activității perioadei.

BC5.40 O altă secțiune din documentul de consultare discuta Alte potențiale elemente și 
sesiza faptul că, în cazul în care IPSASB ar adopta abordarea bazată pe ve  ni turi 
și cheltuieli, ar fi necesar ca IPSASB să trateze fluxurile amânate. Con form 
acestei abordări, fluxurile amânate sunt elemente care nu îndeplinesc definițiile 
pro puse ale veniturilor și cheltuielilor, dar care sunt, totuși, considerate ca afec-
tând per formanţa financiară a perioadei. Documentul de consultare iden tifica 
trei op ţiuni pentru tratarea acestor fluxuri:

● Definirea intrărilor amânate și a ieșirilor amânate ca elemente din situaţia 
poziţiei financiare;

● Extinderea definițiilor activului și datoriei pentru a include elemente 
care sunt amânări; sau
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● Descrierea fluxurilor amânate ca subclasificări ale activelor nete / dato-
riilor nete (denumite ulterior valoare reziduală).

BC5.41 Documentul de consultare prezenta spre comentarii două teme specifice re fe  -
ritoare la aceste aspecte. Prima solicita membrilor să indice dacă preferau 
me toda bazată pe activ și datorie sau metoda bazată pe venituri și cheltuieli, 
și să indice motivele lor. A doua întreba dacă este nevoie ca intrările amânate 
și ieșirile amânate să fie identificate în situaţia poziţiei financiare. Dacă res-
pon denţii susțineau iden tificarea în situaţia poziţiei financiare, li se solicita să 
in dice care dintre cele trei abordări de la punctul BC5.40 o susțineau.

BC5.42 Răspunsurile pe aceste teme de comentarii specifice au fost neconcludente. O 
mică majoritate a respondenţilor care și-au exprimat părerea era în favoarea 
abor dării bazate pe activ și datorie. Totuși, o parte dintre respondenţii care 
sus  țineau abordarea bazată pe activ și datorie au indicat și faptul că erau în 
favoarea identificării amânărilor în situaţia poziţiei financiare. IPSASB a avut 
în vedere aceste opinii în cadrul proiectului de expunere.

Proiect de expunere, elemente și recunoaşterea în situaţiile financiare 

BC5.43 Proiectul de expunere exprima opinia conform căreia este important să se 
poată distinge între fluxurile care au legătură cu perioada curentă de raportare 
și cele care au legătură cu anumite perioade de raportare viitoare. Prin urmare, 
proiectul de expunere propunea următoarele definiții ale intrărilor amânate și 
ieșirilor amânate: 

● O intrare amânată este o intrare de potenţial de servicii sau beneficii 
economice în entitate care să fie utilizate într-o anumită perioadă de 
raportare viitoare care rezultă din altă tranzacție decât una de schimb 
și majorează activele nete; și

● O ieșire amânată este o ieșire de potenţial de servicii sau beneficii eco-
nomice către o altă entitate sau parte care să fie utilizate într-o anumită 
perioadă de raportare viitoare care rezultă din altă tranzacție decât una 
de schimb și diminuează activele nete.

BC5.44 Cele două trăsături-cheie ale acestor definiții erau:

● Elementele propuse se limitau la alte tranzacții decât cele de schimb; și 

● Fluxurile trebuiau să fie legate de o anumită perioadă viitoare. 

BC5.45 Motivul IPSASB pentru includerea acestor caracteristici era ca măsurile de evi-
tare a riscului să diminueze posibilitatea ca intrările amânate și ieșirile amânate 
să fie utilizate la scară generală ca mijloace de uniformizare și să garanteze că 
intrările amânate și ieșirile amânate nu sunt prezente în situaţia poziţiei finan-
ciare pe termen nedeterminat. Proiectul de expunere includea două Opinii 
al ternative. Prima opinie alternativă sesiza că înțelesul poziţiei financiare nete 
era neclar în contextul efectului combinat al intrărilor amânate și al ieșirilor 
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amânate. A doua opinie alternativă contrazicea opinia că intrările amânate și 
ie șirile amânate trebuie identificate și recunoscute ca elemente separate și sus-
ținea părerea că aceste fluxuri corespund definiţiei veniturilor și cheltuielilor.

BC5.46 Numeroși respondenţi nu erau de acord cu definirea intrărilor amânate și ieși rilor 
amânate ca elemente. Unii și-au exprimat rezervele cu privire la impli  ca țiile 
asupra alinierii cu Cadrul general conceptual al Consiliului pentru Standarde 
Inter naţionale de Contabilitate și cu Standardele Internaționale de Raportare 
Financiară, într-un context mai general. O serie de respondenţi considerau că 
abordarea propusă nu reflecta realitatea economică și că ar fi mai dificil să se 
determine o bază obiectivă de amânare a veniturilor și cheltuielilor în cazul 
abordării bazate pe venituri și cheltuieli. Totuși, mai mulți respondenţi și-au 
exprimat, de asemenea, opinia că informațiile referitoare la fluxurile aferente 
anumitor perioade de raportare au valoare informativă.

BC5.47 Motivul pentru limitarea definițiilor la alte tranzacții decât cele de schimb a fost 
contestat ca fiind slab din punct de vedere conceptual atât de respondenţii care 
susțineau definirea intrărilor amânate și a ieșirilor amânate ca elemente, cât și 
de cei care se opuneau acestor elemente propuse. De asemenea, responden ţii 
contestau și restricționarea la anumite perioade de timp, deoarece acest lucru ar 
putea conduce la tratamente contabile diferite pentru tranzacţii foarte si mi lare 
în funcție de măsura în care era identificată o anumită perioadă – o sub venție 
fără condiții care să fie primită de o entitate pentru finanțarea activităților sale 
generale pe o perioadă de cinci ani ar corespunde definiției unei intrări amânate, 
pe când o subvenție similară pe o perioadă nedeterminată de timp ar corespunde 
definiției veniturilor.

Finalizarea capitolului referitor la elemente

BC5.48 În opinia IPSASB, era necesar să se stabilească un echilibru între susținerea 
limitată a propunerilor referitoare la fluxurile amânate din proiectul de expu-
nere și necesitățile de informații ale utilizatorilor despre fluxurile asociate unor 
anumite perioade de raportare percepute.

BC5.49 Prin urmare, IPSASB a avut în vedere cinci opțiuni (A-E de mai jos) atunci 
când a răspuns la comentariile de pe parcursul procedurii stabilite și în percepția 
sa asupra necesităților de informații ale utilizatorilor:

A. Definirea intrărilor amânate și a ieșirilor amânate ca elemente într-o ma-
 nieră bazată mai mult pe principii și nespecificarea situațiilor finan-
cia re în care aceste elemente ar trebui recunoscute. Astfel, Cadrul ge neral 
con    ce ptual nu ar predetermina prezentarea acestor elemente;

B. Derivarea definițiilor veniturilor și cheltuielilor din definițiile activului 
și datoriei;

C. Extinderea definițiilor activului și datoriei; 
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D. Acceptarea faptului că poate fi necesar ca anumite fenomene economice 
care nu corespund definiției niciunui element să fie recunoscute în 
si  tua țiile financiare cu scopul de a se îndeplini obiectivele raportării 
fi  nanciare; și

E. Raportarea intrărilor și ieșirilor care generează potenţial de servicii sau 
beneficii economice, dar care nu afectează activele și datoriile așa cum 
sunt definite în Cadrul general, precum și a intrărilor și ieșirilor care nu 
afectează veniturile și cheltuielile.

BC5.50 IPSASB nu consideră că definirea intrărilor amânate și a ieșirilor amânate ca 
elemente în cadrul Opțiunii A se justifică în contextul obiecțiilor aduse de 
res  pon denţi la propunerile din proiectul de expunere. Prin urmare, IPSASB a 
res  pins Opțiunea A.

BC5.51 IPSASB a analizat două variante ale Opțiunii B. În prima variantă fluxurile 
amâ nate ar fi duse direct la surplus/deficit, în timp ce în a doua variantă fluxurile 
amânate ar fi duse inițial la valoarea reziduală și apoi reciclate la surplus/de fi cit 
în perioada în care au loc mențiunile acelui moment. 

BC5.52 IPSASB consideră că înregistrarea fluxurilor amânate direct la surplus/deficit 
conform primei variante a Opțiunii B poate să nu producă informații care sunt 
exacte în reprezentare despre performanța sustenabilă a unei entități și, prin 
urmare, nu îndeplinește obiectivele raportării financiare. A doua variantă a 
Opțiunii B se bazează pe reciclare și, în opinia unora dintre membrii IPSASB, 
ar fi introdus implicit în Cadrul general noțiunea de „alte elemente ale rezul-
tatului global”. IPSASB are mari rezerve cu privire la această evoluție. Din 
aceste motive, IPSASB a respins Opţiunea B.

BC5.53 IPSASB a sesizat că Opţiunea C ar impune schimbări ale definițiilor unui activ 
și unei datorii pentru ca:

● Definiția unui activ să includă resurse pe care o entitate nu le con tro-
lează; și

● Definiția unei datorii să includă obligații care nu sunt obligaţii actuale.

 IPSASB consideră că aceste schimbări ar distorsiona caracteristicile esențiale 
ale unui activ – faptul că o entitate controlează drepturile asupra resurselor – și 
caracteristicile esențiale ale unei datorii – faptul că o entitate are o obligaţie 
actuală pentru o ieșire de resurse. În opinia IPSASB, acest lucru ar face ca 
ac tivele și datoriile să fie mai puțin inteligibile. Adoptarea acestei opţiuni ar 
reprezenta și o abatere de la definițiile general acceptate ale unui activ și unei 
datorii. Din aceste motive, IPSASB a respins Opţiunea C.

BC5.54 Opțiunea E era o abordare-hibrid care includea componente ale celorlalte patru 
opţiuni. Aceasta ar permite raportarea intrărilor și a ieșirilor care generează 
potenţial de servicii sau beneficii economice, dar care nu afectează definițiile 
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unui activ și unei datorii, precum și raportarea intrărilor și ieșirilor care nu afec-
tează veniturile și cheltuielile așa cum sunt definite în Cadrul general. Ideea 
acestei abordări era să admită că este nevoie de mai multă reflexie conceptuală 
asupra performanţei financiare.

BC5.55 Opțiunea D este mai amplă decât Opțiunea E deoarece nu este în mod necesar 
limitată la fluxurile amânate, ci poate cuprinde fenomene economice mai com-
plexe – de exemplu, obligaţii care nu sunt obligaţii actuale, deoarece, cu toate 
că ele includ obligații de executare, nu este clar că necesită o ieșire de resurse. 
Opțiunea D admite că pot exista cazuri în care este posibil ca cele șase elemente 
definite în Cadrul general conceptual să nu furnizeze în situaţiile financiare toate 
informațiile care sunt necesare pentru a răspunde necesităților utilizatorilor. În 
opinia IPSASB, este transparent să se admită faptul că pot fi recunoscute și 
alte elemente. Spre deosebire de Opţiunea A, Opţiunea D nu implică definirea 
unor elemente suplimentare și, spre deosebire de Opţiunea C, Opţiunea D nu 
implică modificarea definițiilor general acceptate ale unui activ și unei datorii.

BC5.56 IPSASB a concluzionat că Opţiunea D prezintă cea mai transparentă abordare. 
Termenii „alte obligaţii” și „alte resurse” sunt utilizați pentru a descrie aceste 
fenomene economice în Cadrul general conceptual. De asemenea, Opțiunea D 
crește răspunderea IPSASB deoarece circumstanțele în care vor fi recunoscute 
alte obligaţii și alte resurse vor fi determinate la nivel de standarde și vor fi 
ex plicate în Bazele pentru concluzii ale standardelor specifice.

Situaţii financiare 

BC5.57 Poziţia financiară netă reprezintă totalitatea activelor nete ale unei entități (ac   -
tive minus datorii) și a altor resurse și obligații recunoscute în situaţia po ziţiei 
financiare la data de raportare. Atunci când resursele și obligațiile care nu 
corespund definiţiei elementelor sunt recunoscute în situațiile financiare, va-
lo rile raportate ca active nete și poziţia financiară netă vor fi diferite. În aceste 
circumstanțe, interpretarea poziţiei financiare nete va fi determinată în funcție 
de natura altor resurse și altor obligații recunoscute în situaţiile financiare în 
conformitate cu IPSAS-ul relevant.

BC5.58 IPSASB a analizat dacă trebuie să utilizeze în Cadrul general conceptual atât 
termenul „active nete”, cât și „poziţie financiară netă”. IPSASB acceptă opinia 
conform căreia termenul de active nete este un termen general acceptat. Totuși, 
IPSASB a considerat că utilizarea ambilor termeni ar crea confuzie și a decis, 
prin urmare, să utilizeze termenul „poziţie financiară netă” pentru a indica va-
loarea reziduală a unei entități.

Venituri și cheltuieli

Creștere brută sau netă a „poziţiei financiare nete” în definiția veniturilor

BC5.59 IPSASB a analizat dacă definiția veniturilor trebuie sau nu să specifice că o 
creș tere a poziţiei financiare nete este „brută” sau „netă”. IPSASB admite că 
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o abordare brută ar putea să nu fie potrivită în domenii cum ar fi cedarea imo-
bi li zărilor corporale, unde această metodă ar impune ca încasările din cedarea 
com pletă să fie mai degrabă recunoscute ca venituri decât ca diferența dintre 
încasările din cedare și valoarea contabilă. Din contră, o abordare netă ar putea 
fi la fel de nepotrivită în anumite situații – vânzarea stocurilor, de exemplu. 
Concluzia IPSASB a fost că trebuie să se determine la nivel de standarde dacă 
o creștere a poziţiei financiare nete reprezentate prin venituri este prezentată 
brut sau net, în funcție de care tratament răspunde cel mai bine obiectivelor 
ra portării financiare.

Diferențierea operațiunilor curente de operațiunile care nu fac parte din desfășurarea 
normală a activității

BC5.60 Unii normalizatori își structurează definițiile elementelor astfel încât, de exem-
plu, intrările și ieșirile generate de tranzacţii și evenimente legate de operațiuni 
din desfășurarea normală a activității sunt diferențiate de intrări și ieșiri care 
sunt legate de operațiuni care nu fac parte din desfășurarea normală a activității. 
O astfel de abordare este definirea veniturilor și cheltuielilor ca elemente care 
sunt legate de „activitățile majore sau centrale” ale unei entități și definirea câş-
tigurilor și pierderilor ca elemente legate de toate celelalte tranzacţii, evenimente 
și circumstanțe care generează o creștere sau o diminuare a activelor nete.7 

BC5.61 IPSASB recunoaște că diferențierea tranzacţiilor și evenimentelor legate de des-
fășurarea normală a activității de tranzacţiile și evenimentele care nu fac parte 
din desfășurarea normală a activității poate furniza utilizatorilor situațiilor finan-
ciare informații utile. Prin urmare, poate fi util să se adopte termenii „câştiguri 
și pierderi” pentru a reflecta intrările și ieșirile din tranzacţii și evenimente care 
nu fac parte din desfășurarea normală a activității. Totuși, în opinia IPSASB, 
din punct de vedere conceptual, câştigurile și pierderile nu diferă de alte forme 
de venituri și cheltuieli, deoarece ambele implică diminuări sau creșteri nete 
ale activelor și/sau datoriilor. IPSASB a sesizat și că numeroși respondenţi 
la documentul de consultare și la proiectul de expunere împărtășeau această 
opinie. Prin urmare, IPSASB a decis să nu definească câştigurile și pierderile 
ca elemente separate.

Participaţii în capitalurile proprii în sectorul public

BC5.62 Așa cum s-a discutat mai detaliat la punctele BC5.66-BC5.70, IPSASB a ana-
lizat dacă și, dacă este cazul, în ce circumstanțe participaţiile în capitalurile 
proprii sunt prezente în sectorul public și dacă tranzacţiile legate de participaţii 
în capitalurile proprii trebuie sau nu să fie excluse din definițiile veniturilor și 
cheltuielilor. Deoarece tranzacţiile cu proprietarii, în calitatea lor de proprietari, 
diferă în esență de alte intrări și ieșiri de resurse, IPSASB a concluzionat că este 

7 A se vedea, ca exemplificare, Norma Conceptuală de Contabilitate Financiară nr. 6, Elemente ale 
situaţiilor financiare, a Consiliului pentru Standarde de Contabilitate Financiară.
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necesar să se diferențieze fluxurile legate de proprietari de venituri și cheltuieli. 
Prin urmare, contribuţiile la capitalurile proprii și distribuirile din capitalurile 
pro prii sunt definite ca elemente și sunt excluse din definițiile veniturilor și 
chel   tuielilor. 

Surplusul sau deficitul perioadei de raportare

BC5.63 În acest capitol se susține că diferența dintre venituri și cheltuieli reprezintă 
surplusul sau deficitul entității pentru perioadă. IPSASB a analizat dacă trebuie 
să furnizeze îndrumări explicative cu privire la interpretarea surplusului sau de-
ficitului. IPSASB a discutat opinia conform căreia entitățile din sectorul public 
dețin modele de exploatare și finanțare. Conform acestei păreri, un surplus este 
un indicator al capacității entității de a:

● Diminua cererile de resurse din partea furnizorilor de resurse; 

● Crește volumul și/sau calitatea serviciilor livrate beneficiarilor;

● Reduce datoria (atunci când entitatea are autoritatea de colectare a da-
toriilor); sau 

● O combinație a acestor factori. 

BC5.64 Invers, un deficit reprezintă un indicator al:

● Necesității de creștere a cererii de resurse din partea furnizorilor de re-
surse; 

● Scăderii volumului și/sau calității serviciilor livrate beneficiarilor; 

● Creșterii datoriei (atunci când entitatea are autoritatea de colectare a 
da toriilor); sau

● O combinație a acestor factori.

BC5.65 IPSASB recunoaște că este nevoie de mai multă claritate a semnificației sur-
plusului sau deficitului în sectorul public și, în consecință, că aspectele legate 
de abordarea de mai sus ar putea fi dezvoltate mai mult în viitor. Totuși, în 
opinia IPSASB, conceptul de model operațional sau de finanțare sau de model 
de afaceri nu este bine dezvoltat în sectorul public și dezvoltarea unui model 
ope rațional și de finanțare potrivit pentru toate entitățile din sectorul public este 
pro blematică. Prin urmare, IPSASB a decis să nu includă în Cadrul general 
conceptual îndrumări privind interpretarea surplusului sau deficitului.

Contribuții la capitalurile proprii și distribuiri din capitalurile proprii 

BC5.66 IPSASB a analizat dacă poziţia financiară netă este o valoare reziduală, un in -
teres rezidual sau o participaţie în capitalurile proprii. IPSASB admite opi nia 
conform căreia participația furnizorilor de resurse și a beneficiarilor de ser  vi-
cii în eficiența pe termen lung a entității, în capacitatea acesteia de a fur niza 
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servicii în viitor și în resurse ce pot fi disponibile pentru redirecționare, res-
tructurare sau pentru o direcționare alternativă este similară unei participaţii în 
capitalurile proprii. IPSASB acceptă și ideea că termenii „interes rezidual” și 
„participaţie în capitalurile proprii” au fost folosiți în unele jurisdicţii pentru a 
caracteriza participațiile unor terți în activele nete. Termenul „interes rezidual” 
indică faptul că beneficiarii de servicii și furnizorii de resurse au un interes în 
capacitatea entității de a se autofinanța și de a găsi resurse pentru activitățile 
viitoare. Termenul „participaţie în capitalurile proprii” este analog participaţiei 
în capitalurile proprii dintr-o entitate din sectorul privat și, în unele cazuri, indică 
faptul că cetățenii dețin resursele entității din sectorul public și că guvernul este 
responsabil în fața cetățenilor pentru utilizarea acelor resurse. Unii susținători 
ai acestei abordări susțin că ea pune accent pe răspunderea democratică a gu-
vernelor.

BC5.67 Opinia IPSASB este că termenul „interes rezidual” poate sugera și că benefi-
ciarii de servicii și furnizorii de resurse au un interes financiar în entitatea din 
sectorul public. În mod similar, termenul „participaţie în capitalurile proprii” 
poate sugera că cetățenii sunt îndreptățiți să li se distribuie resurse în cazul în 
care entitatea este desființată. Prin urmare, IPSASB a concluzionat că termenii 
„interes rezidual” și „participaţie în capitalurile proprii” pot fi greșit înțeleși sau 
interpretați și că poziţia financiară netă este o valoare reziduală care nu trebuie 
definită. 

BC5.68 Totuși, IPSASB admite că o parte din poziţia financiară netă poate fi, în anu-
mite circumstanțe, o participaţie în capitalurile proprii. Aceste situații pot fi 
evidențiate de către entitate ca fiind o structură formală a capitalurilor proprii. 
Totuși, pot exista cazuri în care entitatea este înființată fără o structură formală a 
capitalurilor proprii, în scopul vânzării pentru exploatare ca societate comercială 
sau de către o entitate nonprofit din sectorul privat. O participaţie în capitalurile 
proprii poate apărea și în urma restructurării guvernului sau entităților din sec-
torul public, ca atunci când se înființează un nou departament guvernamental. 
Prin urmare, IPSASB a analizat dacă trebuie să definească participaţiile în 
capitalurile proprii ca fiind un element. IPSASB admite opinia conform căreia 
în urma identificării resurselor (sau pretențiilor asupra resurselor viitoare) care 
pot fi atribuite proprietarilor se furnizează informații utile în scopuri decizio-
nale și legate de răspundere. IPSASB a concluzionat că aceste participaţii pot 
fi identificate prin intermediul subclasificării poziţiei financiare nete. Totuși, 
IPSASB a concluzionat și că este important să se diferențieze intrările de resurse 
din partea proprietarilor și ieșirile de resurse către proprietari, în calitatea lor de 
proprietari, față de venituri, cheltuieli, alte resurse și alte obligaţii. Prin urmare, 
contribuţiile la capitalurile proprii și distribuirile din capitalurile proprii sunt 
definite ca elemente. Pentru a argumenta evaluarea măsurii în care anumite 
intrări și ieșiri de resurse îndeplinesc definițiile contribuțiilor la capitalurile 
proprii și distribuirilor din capitalurile proprii se vor elabora îndrumări detaliate 
la nivel de standarde, după caz.
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Criterii de recunoaştere și raportul lor cu prezentarea informațiilor
6.1 Acest capitol determină criteriile care trebuie îndeplinite pentru ca un element să 

fie recunoscut în situaţiile financiare. Recunoaşterea este procesul de încorpo-
rare și includere în valorile prezentate în situațiile financiare corespunzătoare 
pro priu-zise a unei informații care corespunde definiţiei unui element și poate fi 
evaluată într-un mod care respectă caracteristicile calitative și ține cont de con-
strângerile le gate de informațiile incluse în GPFR-uri.

6.2 Criteriile de recunoaștere stipulează că:

● O informație corespunde definiției unui element; și

● Poate fi evaluată într-un mod care respectă caracteristicile calitative și ține 
cont de constrângerile legate de informațiile incluse în GPFR-uri.

6.3 Toate elementele care îndeplinesc criteriile de recunoaştere sunt recunoscute în 
situaţiile financiare. În unele situaţii, un IPSAS poate specifica și faptul că, pen-
tru a îndeplini obiectivele raportării financiare, o resursă sau o obligație care nu 
corespunde definiţiei unui element trebuie recunoscută în situaţiile financiare cu 
condiția să poată fi evaluată într-un mod care respectă caracteristicile calitative 
și constrângerile. Alte resurse și alte obligații sunt discutate la Capitolul 5, Ele-
mente din situaţiile financiare.

6.4 Recunoaşterea implică o evaluare a incertitudinii legate de existența și evaluarea 
unui element. Condițiile care generează incertitudine, dacă există, se pot schimba. 
Prin urmare, este important ca incertitudinea să fie evaluată la fiecare dată de 
ra  portare.

Definiția unui element
6.5 Pentru a fi recunoscută ca element, o informație trebuie să corespundă definiţiei 

unuia dintre elementele din Capitolul 5. Incertitudinea cu privire la existența 
unui element este tratată prin analizarea probelor disponibile pentru a se emite 
un ra ţionament neutru cu privire la faptul dacă o informație îndeplinește sau nu 
toate caracteristicile esențiale ale definiției acelui element, ținând cont de toate 
faptele și circumstanțele disponibile la data de raportare. 

6.6 Dacă se determină că există un element, incertitudinea cu privire la valoarea po-
tenţia lului de servicii sau capacitatea de a genera beneficii economice repre zen tată 
de acel element este luată în considerare la evaluarea acelui element (a se vedea 
punc tele 6.7 și 6.8). Persoanele care întocmesc situații financiare examinează și 
evaluează toate probele disponibile atunci când determină dacă există sau nu un 
element și dacă acesta este sau nu recunoscut, dacă elementul continuă sau nu să 
îndeplinească condițiile pentru recunoaştere (a se vedea punctul 6.9) sau dacă a 
avut loc sau nu o schimbare a elementului existent.
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Incertitudinea evaluării
6.7 Pentru a recunoaște un element în situaţiile financiare, este necesar să se atașeze 

acelui element o valoare monetară. Acest lucru implică alegerea unei baze adecvate 
de evaluare și determinarea măsurii în care evaluarea elementului corespunde 
caracteristicilor calitative, ținând cont de constrângerile legate de informațiile 
din GPFR-uri, inclusiv faptul că evaluarea este suficient de relevantă și exact re-
prezentată pentru ca elementul să fie recunoscut în situaţiile financiare. Selec tarea 
unei baze adecvate de evaluare este discutată în Capitolul 7, Evaluarea ac tivelor 
și datoriilor în situaţiile financiare.

6.8 Pot exista incertitudini legate de evaluarea multor valori prezentate în situaţiile 
fi nanciare. Utilizarea estimărilor reprezintă o parte esențială a bazei de angaja-
mente a contabilității. O decizie despre relevanţa și reprezentarea exactă a evaluării 
implică analizarea tehnicilor, cum ar fi utilizarea unor intervale de rezultate și 
a unor estimări punctuale, precum și determinarea măsurii în care sunt sau nu 
disponibile probe suplimentare despre circumstanțele economice care existau la 
data de raportare. Prezentările de informații pot furniza informații utile despre 
teh nicile de estimare folosite. Pot exista situații rare în care nivelul de incertitudine 
al unei singure estimări punctuale este atât de mare încât relevanța și reprezen-
tarea exactă a evaluării pot fi puse sub semnul întrebării chiar dacă sunt furnizate 
prezentări de informații care explică tehnicile de estimare. În aceste circumstanțe 
nu se recunoaște elementul.

Prezentarea informațiilor și recunoaştere
6.9 Incapacitatea de a recunoaşte informații care corespund definiţiei unui element și 

criteriilor de recunoaştere nu este rectificată prin prezentarea de informații privind 
politicile contabile, note și alte detalii explicative. Totuși, prezentarea informațiilor 
poate furniza informații despre elemente care îndeplinesc multe dintre, dar nu 
toate, caracteristicile definiției unui element. Prezentarea informațiilor poate de 
asemenea furniza detalii despre o informație care corespunde definiţiei unui ele-
ment, dar care nu poate fi evaluată într-un mod care să respecte caracteristicile 
calitative suficient de mult încât să îndeplinească obiectivele raportării financiare. 
Prezentarea informațiilor este adecvată în cazul în care cunoaşterea elementului 
este considerată relevantă pentru evaluarea poziţiei financiare nete a entităţii și, 
prin urmare, îndeplinește obiectivele raportării financiare.

Derecunoaştere
6.10 Derecunoaşterea este procesul prin care se evaluează dacă au avut loc sau nu mo-

dificări de la data de raportare anterioară care garantează eliminarea unui element 
care a fost recunoscut anterior din situațiile financiare și se elimină acel element 
dacă respectivele modificări au avut loc. La evaluarea incertitudinii cu privire 
la existența unui element se folosesc aceleași criterii pentru derecunoaştere ca 
pentru recunoaşterea iniţială. 



CADRUL GENERAL CONCEPTUAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ CU SCOP GENERAL
PENTRU ENTITĂŢILE DIN SECTORUL PUBLIC

 101 CADRUL GENERAL CONCEPTUAL

Bază pentru concluzii 
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din Cadrul general con-
cep tual.

Recunoaşterea și relația sa cu definiția elementelor

BC6.1 IPSASB a avut în vedere dacă criteriile de recunoaştere trebuie sau nu să fie in-
tegrate în definițiile elementelor. IPSASB admite opinia că includerea criteriilor 
de recunoaştere în definițiile elementelor permite persoanelor care întocmesc 
situațiile financiare să țină cont de toți factorii care trebuie luați în considerare 
atunci când evaluează dacă o informație este sau nu recunoscută ca element 
în situaţiile financiare. Totuși, IPSASB este de părere că, deși există o supra-
punere a factorilor care trebuie luați în considerare atunci când se determină 
dacă o informație cores punde sau nu definiției unui element și dacă un element 
îndeplinește sau nu condiţiile de recunoaştere, recunoaşterea trebuie considerată 
ca fiind o etapă distinctă în procesul de raportare financiară. Motivul este că 
recunoaşterea este mai complexă decât măsura în care este sau nu respectată 
definiția unui ele ment. IPSASB a observat și că respondenţii la documentul 
de consultare și la proiectul de expunere susțineau integrarea criteriilor de 
re cunoaştere în cadrul definiției elementului. După analizarea comentariilor 
pri mite pe parcursul procedurii stabilite, IPSASB a concluzionat că definițiile 
elementelor nu trebuie să includă criterii de recunoaştere.

BC6.2 Atunci când se determină dacă un element trebuie sau nu să fie recunoscut 
există două tipuri de incertitudine de care trebuie să se țină cont. Primul este 
in certitudinea legată de măsura în care a fost respectată definiția unui element. 
Al doilea este incertitudinea legată de evaluare – dacă elementul poate sau nu 
să fie evaluat într-un mod care respectă caracteristicile calitative. Incertitudinea 
legată de evaluare este luată în considerare dacă se determină că a fost respectată 
definiția unui element. Deși recunoaşterea este văzută ca o etapă distinctă a 
procesului contabil, vor fi analizate și aspecte relevante pentru evaluarea in-
cer titudinii legate de existența unui element atunci când se determină dacă 
in for mația respectă definiția unui element.

Respectarea definiției unui element

BC6.3 IPSASB a analizat dacă, atunci când avem de-a face cu incertitudinea legată 
de existența unui element, trebuie sau nu să se adopte criteriile standard de 
de terminare a pragului de probabilitate sau dacă trebuie utilizate sau nu toate 
probele disponibile pentru a se emite raţionamente neutre despre existența unui 
element. 

BC6.4 Pragurile standard pentru probe selectează elementele care prezintă o proba-
bilitate scăzută de a genera o intrare sau o ieșire de potenţial de servicii sau 
capacitatea de a genera beneficii economice. Astfel de elemente pot avea 
va lori monetare mari, chiar dacă probabilitatea de existență este mică. Unii 
consideră că este mai adecvat mai degrabă să se prezinte aceste elemente decât 
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să le recunoască. Criteriile-prag sunt, de asemenea, justificate din punctul de 
vedere al costurilor, deoarece doar după ce persoana care întocmește situațiile 
financiare și-a format o părere inițială dacă acele criterii-prag au fost sau nu 
res pectate cel care întocmește situațiile financiare poate analiza cum poate fi 
evaluat respectivul element. 

BC6.5 IPSASB și-a format părerea că adoptarea pragurilor în scopuri de recunoaştere 
ar putea duce la omiterea informațiilor care sunt relevante și reprezentative în 
mod exact, deoarece elemente similare de informație pot fi tratate diferit în 
funcție de diferențe relativ mici ale probabilității apariției unui flux de bene-
ficii. IPSASB admite că aceste riscuri pot exista și în cazul metodelor care nu 
specifică praguri pentru recunoaştere. Aceasta deoarece persoanele care întoc-
mesc situațiile fi  nanciare vor realiza propriile evaluări ale circumstanțelor sau 
„pragul” care justifică recunoaşterea, iar acele evaluări se pot schimba în cazul 
unor elemente diferite și de-a lungul timpului. Totuși, IPSASB a concluzionat 
că, în definitiv, o abordare bazată pe o evaluare a tuturor probelor disponibile 
atunci când se determină dacă un element există sau nu și ia în calcul sau nu 
incertitudinea legată de fluxurile de potenţial de servicii sau capacitatea de a 
genera beneficii economice la evaluare este o soluție mai adecvată pentru in-
certitudinea cu care se confruntă persoanele care întocmesc situaţii financiare. 
Este mai probabil să conducă la recunoașterea informațiilor care respectă 
caracteristicile calitative decât la stabilirea unui prag arbitrar care trebuie 
îndeplinit. Pot fi furnizate îndrumări la nivel de standarde cu privire la modul 
de soluționare a cazurilor în care există o incertitudine semnificativă despre 
existența unui element în anumite circumstanțe și, prin urmare, despre măsura 
în care acesta respectă criteriile de recunoaştere.

BC6.6 IPSASB a analizat dacă incertitudinea legată de existența unui element este 
specifică anumitor caracteristici ale activelor și datoriilor – în special pentru 
ac tive dacă o entitate controlează sau nu drepturile la o resursă și pentru datorii 
dacă o entitate are puține alternative sau nicio alternativă realistă de a evita o 
ieșire de potenţial de servicii sau de beneficii economice. Argumentul pentru 
această opinie este că acestea sunt caracteristicile esențiale ale unui activ și ale 
unei datorii unde este probabil să apară o incertitudine.

BC6.7 Opinia IPSASB este că incertitudinea nu este legată doar de aceste caracteristici. 
Ar putea apărea și o incertitudine legată de existența unei obligaţii actuale și a 
unui eveniment trecut pentru datorii, și pentru active dacă există în prezent o 
resursă care generează beneficii economice viitoare sau potenţial de servicii, 
mai degrabă decât o resursă viitoare sau un drept viitor la o resursă. Așa cum 
s-a remarcat la BC6.2, aceste aspecte vor trebui luate în considerare atunci când 
se determină dacă o informație respectă sau nu definiția unui element.

Derecunoaştere

BC6.8 IPSASB a analizat dacă trebuie folosite aceleași criterii pentru recunoaşterea 
iniţială și derecunoaştere. Numeroși respondenţi la documentul de consultare 
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și la proiectul de expunere au susținut utilizarea acelorași criterii pentru dere-
cunoaştere ca pentru recunoaşterea iniţială. IPSASB a concluzionat că adop tarea 
unor criterii de recunoaştere diferite ar fi în contradicție cu caracteristica de tip 
calitativ a consecvenței deoarece ar conduce la recunoaşterea unor elemente 
cu standarde diferite de probare a existenței lor. Prin urmare, trebuie folosite 
aceleași criterii pentru recunoaşterea iniţială și derecunoaştere.
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CAPITOLUL 7: EVALUAREA ACTIVELOR ȘI  
DATORIILOR ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE 

CUPRINS

Punctul

Introducere  ......................................................................................................  7.1

Obiectivul evaluării  ........................................................................................  7.2-7.12

 Bazele de evaluare și alegerea acestora ...................................................  7.5-7.7

 Valori de intrare și ieșire ..........................................................................  7.8-7.9

 Evaluări observabile și neobservabile  .....................................................  7.10

 Evaluări specifice entității și nespecifice entității ....................................  7.11

 Nivelul de agregare sau dezagregare pentru evaluare  .............................  7.12

Baze de evaluare pentru active .......................................................................  7.13-7.68

 Costul istoric ............................................................................................  7.13-7.21

 Evaluări ale valorii curente ......................................................................  7.22-7.23

 Valoarea de piață ......................................................................................  7.24-7.36

 Costul de înlocuire ...................................................................................  7.37-7.48

 Prețul net de vânzare ................................................................................  7.49-7.57

 Valoarea de utilizare .................................................................................  7.58-7.68

Baze de evaluare pentru datorii  ......................................................................  7.69-7.91

 Costul istoric ............................................................................................  7.70-7.73

 Costul îndeplinirii ....................................................................................  7.74-7.79

 Valoarea de piață ......................................................................................  7.80-7.81

 Costul descărcării  ....................................................................................  7.82-7.86

 Prețul de asumare .....................................................................................  7.87-7.91

Bază pentru concluzii
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Introducere
7.1 Acest capitol identifică conceptele de evaluare care ghidează IPSASB în selecta-

rea bazelor de evaluare pentru IPSAS-uri și persoanele care întocmesc situațiile 
financiare în selectarea bazelor de evaluare pentru active și datorii în cazurile în 
care nu există dispoziţii în IPSAS-uri.

Obiectivul evaluării
7.2 Obiectivul evaluării este: 

 Să selecteze acele baze de evaluare care reflectă cel mai fidel costul serviciilor, 
capacitatea operațională și capacitatea financiară a entității într-un mod care 
să fie util în responsabilizarea entității și în scopuri decizionale.

7.3 Alegerea bazei de evaluare pentru active și datorii contribuie la îndeplinirea 
obiec tivelor raportării financiare în sectorul public prin furnizarea de informații 
care permit utilizatorilor să evalueze:

● Costul serviciilor furnizate pe parcursul perioadei în termeni istorici sau 
cu renți;

● Capacitatea operațională – capacitatea entității de a susține furnizarea de 
ser vicii în perioadele viitoare prin resurse fizice sau de altă natură; și

● Capacitatea financiară – capacitatea entității de a-și finanța activitățile.

7.4 Selectarea bazei de evaluare include și o evaluare a măsurii în care informațiile 
furnizate îndeplinesc caracteristicile calitative ținând cont și de constrângerile 
asu pra informațiilor din rapoartele financiare. 

Bazele de evaluare și alegerea acestora

7.5 Nu este posibil să se identifice o singură bază de evaluare care corespunde cel 
mai bine obiectivului de evaluare la nivel de Cadru general conceptual. Prin 
ur mare, Cadrul general conceptual nu propune o singură bază de evaluare (sau 
o combinație de baze) pentru toate tranzacțiile, evenimentele și condițiile. El 
furnizează îndrumări privind alegerea unei baze de evaluare pentru active și da-
torii în vederea îndeplinirii obiectivului de evaluare. 

7.6 Următoarele baze de evaluare pentru active sunt identificate și discutate din punctul 
de vedere al informațiilor pe care le furnizează despre costul serviciilor prestate de 
o entitate, despre capacitatea operațională a unei entități și capacitatea fi nanciară 
a acesteia, precum și al măsurii în care furnizează informații care îndeplinesc 
caracteristicile calitative:

● Costul istoric; 

● Valoarea de piaţă; 

● Costul de înlocuire; 
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● Preţul net de vânzare; și

● Valoarea de utilizare.

 Tabelul 1 rezumă aceste baze de evaluare în ceea ce privește măsura în care aces-
tea (a) furnizează valori de intrare sau de ieșire; (b) sunt observabile pe o piață; și 
(c) sunt sau nu specifice entității.8

Tabelul 1: Rezumat al bazelor de evaluare pentru active

Baza de evaluare
Intrare sau 
ieșire

Observabilă sau 
neobservabilă 
pe o piață

Specifică sau 
nespecifică 
entității

Costul istoric Intrare Observabilă  
în general

Specifică 
entității

Valoarea de piaţă pe o 
piață deschisă, activă și 
reglementată

Intrare și ieșire Observabilă Nespecifică 
entității

Valoarea de piaţă pe o 
piață inactivă 

Ieșire Depinde de  
o evaluare 

tehnică

Depinde de 
o evaluare 

tehnică

Costul de înlocuire Intrare Observabilă Specifică 
entității

Preţul net de vânzare Ieșire Observabilă Specifică 
entității

Valoarea de utilizare Ieșire9 Neobservabilă Specifică 
entității

7.7 Următoarele baze de evaluare pentru datorii sunt identificate și discutate din punctul 
de vedere al (a) informațiilor pe care le furnizează despre costul serviciilor pres-
tate de o entitate, despre capacitatea operațională a unei entități și capacitatea 
fi nan ciară a acesteia; și (b) măsurii în care furnizează informații care îndepli nesc 
carac teristicile calitative: 

● Costul istoric;

● Costul îndeplinirii;

8 În unele situații s-a emis un raţionament la clasificarea unei anumite baze de evaluare ca fiind observabilă 
sau neobservabilă pe o piață și/sau ca fiind specifică sau nespecifică entității.

9 Așa cum se subliniază la punctul 7.66, pentru activele generatoare de fluxuri nemonetare calculul va  lorii 
de utilizare poate necesita utilizarea costului de înlocuire ca surogat.
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● Valoarea de piaţă;

● Costul descărcării; și

● Prețul de asumare.

 Tabelul 2 rezumă aceste baze de evaluare în ceea ce privește măsura în care aces-
tea (a) furnizează valori de intrare sau de ieșire; (b) sunt observabile pe o piață; 
și (c) sunt sau nu specifice entității.

Tabelul 2: Rezumat al bazelor de evaluare pentru datorii

Baza de evaluare
Intrare sau 
ieșire

Observabilă sau 
neobservabilă 
pe o piață

Specifică sau 
nespecifică 
entității

Costul istoric Intrare Observabilă  
în general

Specifică 
entității

Costul îndeplinirii Ieșire Neobservabilă Specifică 
entității

Valoarea de piaţă pe o 
piață deschisă, activă și 
reglementată

Intrare și ieșire Observabilă Nespecifică 
entității

Valoarea de piaţă pe o 
piață inactivă

Ieșire Depinde de  
o evaluare 

tehnică

Depinde de 
o evaluare 

tehnică

Costul descărcării Ieșire Observabilă Specifică 
entității

Prețul de asumare Intrare Observabilă Specifică 
entității

Valori de intrare și ieșire

7.8 Bazele de evaluare pot furniza fie valori de intrare, fie valori de ieșire. Pentru 
ac  tive, valorile de intrare reflectă costul de achiziţie. Costul istoric și costul de 
în  locuire sunt valori de intrare. Valorile de ieșire reflectă beneficiile economice 
din vânzare. O valoare de ieșire reflectă de asemenea suma care va fi derivată din 
utilizarea activului. Într-o economie diversificată, prețurile de intrare și de ieșire 
diferă de oarece, de obicei, entitățile:

● Achiziționează active personalizate în conformitate cu cerințele operaționale 
specifice ale entității pentru care alți participanţi de pe piaţă nu ar fi dispuși 
să plătească un preț similar; și

● Angajează costuri de tranzacţionare la achiziționare. 
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7.9 Bazele de evaluare pentru datorii pot fi clasificate și în funcție de măsura în 
care ele reprezintă valori de intrare sau de ieșire. Valorile de intrare se referă la 
tran   zacţia conform căreia o obligație este primită sau la valoarea pentru care o 
en titate ar accepta să își asume o datorie. Valorile de ieșire reflectă suma necesară 
pentru a îndeplini o obligaţie sau valoarea necesară pentru exonerarea entității de 
o obligaţie.

Evaluări observabile şi neobservabile

7.10 Anumite evaluări pot fi clasificate în funcție de măsura în care sunt observabile 
pe o piaţă deschisă, activă și reglementată.10 Este probabil ca evaluările care sunt 
observabile pe o piață să fie mai inteligibile și mai verificabile decât evaluările 
care nu sunt observabile. De asemenea, gradul de reprezentare exactă poate fi 
mai mare pentru fenomenele pe care le evaluează.

Evaluări specifice entității și nespecifice entității

7.11 Evaluările pot fi clasificate și în funcție de măsura în care sunt „specifice entității” 
sau „nespecifice entității”. Bazele de evaluare care sunt specifice entității reflectă 
limitările economice și de politică actuală care afectează potențialii utilizatori ai 
unui activ și decontarea unei datorii de către o entitate. Evaluările specifice en ti-
tății pot reflecta oportunități economice care nu sunt disponibile altor entități și 
riscuri la care nu sunt expuse alte entități. Evaluările nespecifice entității reflectă 
oportunitățile și riscurile generale de pe piață. Atunci când se decide dacă să se 
utilizeze o evaluare specifică entității sau o evaluare nespecifică entității se au în 
vedere obiectivul evaluării și caracteristicile calitative. 

Nivelul de agregare sau dezagregare pentru evaluare

7.12 Pentru a prezenta active și datorii în situaţiile financiare într-un mod care să fur-
nizeze informațiile care corespund cel mai bine obiectivului evaluării și îndepli-
nesc cel mai exact caracteristicile calitative, poate fi necesar ca ele să fie agregate 
sau dezagregate în scopuri de evaluare. Atunci când se evaluează dacă o astfel 
de agregare sau dezagregare este sau nu adecvată sunt comparate costurile cu 
be neficiile.

Baze de evaluare pentru active
Costul istoric 

7.13 Costul istoric pentru un activ este:

 Contravaloarea plătită pentru a achiziţiona sau dezvolta un activ, reprezentând 
suma în numerar sau în echivalente de numerar sau valoarea altei contraprestaţii 
furnizate, la momentul achiziţiei sau dezvoltării sale.

10 Termenul „pieţe deschise, active și reglementate” a fost definit de dr. J. Alex Milburn. De exemplu, 
a se vedea lucrarea Spre un cadru general de evaluare pentru entitățile cu scop lucrativ, publicată de 
Institutul Canadian al Contabililor Autorizaţi în anul 2012.
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7.14 Costul istoric este o valoare de intrare, specifică entității.11 Conform modelului ba-
zat pe costul istoric, activele sunt raportate inițial la costul angajat la achiziționarea 
lor. După recunoaşterea iniţială, acest cost poate fi alocat ca o cheltuială în peri-
oadele de raportare sub forma amortizării sau deprecierii pentru anumite active, 
deoarece potenţialul de servicii sau capacitatea de a genera beneficii eco nomice 
furnizat(ă) de astfel de active este consumat(ă) pe parcursul duratei de viaţă utilă. 
Ca urmare a recunoaşterii iniţiale, evaluarea unui activ nu se modifică pentru a 
reflecta modificările prețurilor sau creșterile valorii activului.

7.15 Conform modelului bazat pe costul istoric, valoarea unui activ poate fi redusă prin 
recunoaşterea deprecierilor. Deprecierea este măsura în care potenţialul de servicii 
sau capacitatea de a genera beneficii economice furnizat(ă) de un activ a scăzut 
ca urmare a schimbărilor condițiilor economice sau de altă natură, altfel decât 
prin consumul lor. Acest fapt implică evaluări ale recuperabilității. Dimpotrivă, 
valoarea unui activ poate fi majorată pentru a reflecta costul suplimentărilor și 
îmbunătățirilor (cu excepția creșterilor de preț pentru active neîmbunătățite) sau 
al altor evenimente, cum ar fi angajarea unei dobânzi aferente unui activ financiar. 

Costurile serviciilor

7.16 Atunci când se folosește costul istoric, costul serviciilor reflectă valoarea resurse-
lor cheltuite pentru a achiziționa sau dezvolta active consumate pe parcursul 
furnizării serviciilor. Costul istoric furnizează, în general, o legătură directă între 
tranzacţiile desfășurate efectiv de către entitate. Deoarece costurile utilizate sunt 
cele pre luate dintr-o perioadă anterioară fără o ajustare ca urmare a modificărilor 
prețului, acestea nu reflectă costul activelor atunci când sunt consumate activele. 
Deoarece cos tul serviciilor este raportat utilizând prețuri anterioare, informațiile 
despre costul istoric nu vor facilita evaluarea costului viitor al furnizării serviciilor 
dacă modificările cumulate ale prețului de la momentul achiziției sunt semnifica-
tive. În cazul în care bugetele sunt întocmite pe baza costului istoric, informațiile 
despre costul istoric demonstrează măsura în care bugetul a fost executat.

Capacitatea operațională

7.17 Dacă un activ a fost achiziționat în cadrul unei tranzacţii de schimb, costul istoric 
furnizează informații despre resursele disponibile pentru prestarea serviciilor 
în perioade viitoare, pe baza costului achiziţiei lor. La momentul la care este 
achiziționat sau dezvoltat un activ, se poate presupune că valoarea pentru entitate a 
potenţialului său de servicii este cel puțin la fel de mare ca și costul achiziționării.12 
Atunci când deprecierea sau amortizarea este recunoscută, aceasta reflectă măsura 
în care a fost consumat potenţialul de servicii al unui activ. Informațiile despre 
costul istoric arată faptul că resursele disponibile pentru serviciile viitoare sunt 

11 Termenul „cost istoric” poate fi denumit și „model bazat pe cost” sau, generic, „evaluări bazate pe 
cost”.

12 În caz contrar, evaluarea inițială a costului istoric va fi redusă cu valoarea deprecierii.
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cel puțin la fel de mari ca valoarea la care sunt înregistrate. Creșterile valorii unui 
activ nu sunt reflectate în conformitate cu modelul costului istoric. Dacă un activ 
a fost achiziționat într-o altă tranzacție decât una de schimb, prețul tranzacției nu 
va furniza informații despre capacitatea operațională.

Capacitatea financiară 

7.18 Valoarea la care activele sunt înregistrate în situaţiile financiare ajută la evalua-
rea capacității financiare. Costul istoric poate furniza informații despre valoarea 
activelor care pot fi folosite drept garanție eficientă pentru împrumuturi. O 
eva luare a capacității financiare poate necesita și informații despre valoarea ce 
poate fi primită la vânzarea unui activ și care poate fi reinvestită în active pentru 
pres tarea anumitor servicii. Costul istoric nu furnizează aceste informații atunci 
când este semnificativ diferit de valorile de ieșire curente. 

Aplicarea caracteristicilor calitative 

7.19 Punctele 7.16-7.18 explică domeniile în care costul istoric furnizează informații 
relevante din punctul de vedere al valorii sale de confirmare sau al valorii sale 
pre dictive. Utilizarea costului istoric este adesea directă, deoarece informațiile 
despre tranzacţie sunt, de obicei, disponibile imediat. Ca urmare, valorile derivate 
din modelul bazat pe costul istoric sunt, în general, exacte în reprezentare, adică 
reprezintă ceea ce intenționează să reprezinte – mai exact, costul de achiziționare 
sau dezvoltare a unui activ pe baza tranzacţiilor efective. Estimările amortizării și 
deprecierii utilizate în modelul bazat pe costul istoric, în special pentru activele 
generatoare de fluxuri nemonetare, pot afecta exactitatea în reprezentare. Deo-
arece utilizarea costului istoric reflectă, în general, resursele consumate în raport 
cu tranzacţiile efective, evaluările la costul istoric sunt verificabile, inteligibile 
și pot fi întocmite în timp util. 

7.20 Informațiile despre costul istoric sunt comparabile în măsura în care activele au 
date de achiziție identice sau similare. Deoarece costul istoric nu reflectă impactul 
schimbărilor prețului, nu este posibil să se compare valorile activelor care au fost 
achiziționate la momente diferite atunci când prețurile erau în mod semnificativ 
diferite.

7.21 În anumite circumstanțe, utilizarea costului istoric necesită folosirea alocărilor – de 
exemplu, atunci când: 

● Într-o singură tranzacţie sunt dobândite mai multe active;

● Activele sunt construite chiar de entitate și trebuie atribuite cheltuieli de 
regie și alte costuri; și 

● Atunci când sunt deținute numeroase active similare este necesară utilizarea 
unei ipoteze privind fluxul, cum ar fi primul intrat – primul ieşit. În funcție 
de cât de arbitrare sunt astfel de alocări, ele reduc măsura în care evaluarea 
rezultată îndeplinește caracteristicile calitative.
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Evaluări ale valorii curente

7.22 Evaluările valorii curente reflectă mediul economic care domină la data de ra-
portare.

7.23 Există patru baze de evaluare a valorii curente pentru active:

● Valoarea de piaţă;

● Costul de înlocuire;

● Preţul net de vânzare; și

● Valoarea de utilizare.

Valoarea de piaţă 

7.24 Valoarea de piaţă a activelor este:

 Valoarea la care poate fi tranzacţionat un activ între părţi interesate şi în cunoş-
tin ţă de cauză în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii obiective.

7.25 La momentul achiziţiei, valoarea de piaţă și costul istoric vor fi identice în cazul 
în care costurile tranzacţiei sunt ignorate și tranzacţia este o tranzacţie de schimb. 
Măsura în care valoarea de piaţă îndeplinește obiectivele raportării financiare și 
cerințele legate de informații ale utilizatorilor depinde, parțial, de calitatea probelor 
de pe piață. În schimb, probele de pe piață depind de caracteristicile pieței pe care 
este tranzacţionat activul. Valoarea de piaţă este deosebit de adecvată atunci când 
se consideră că este puțin probabil ca diferența dintre valoarea de intrare și cea 
de ieșire să fie semnificativă sau ca activul să fie deținut în vederea vânzării.

7.26 În principiu, valorile de piață furnizează informații utile deoarece ele reflectă 
exact valoarea pe care o are activul pentru entitate. Pe o piaţă deschisă, activă și 
re glementată (a se vedea punctul 7.28), activul nu poate valora mai puțin decât 
va  loarea de piaţă deoarece entitatea poate obține acea valoare prin vânzarea ac-
tivului și nu poate valora mai mult decât valoarea de piață deoarece entitatea poate 
obține potenţialul de servicii sau capacitatea de a genera beneficii economice 
echi valent(ă) prin achiziționarea aceluiași activ.

7.27 Utilitatea valorilor de piață este mai incertă atunci când ipoteza că piețele sunt 
deschise, active și reglementate nu poate fi demonstrată. În aceste circumstanțe 
nu se poate presupune că activul poate fi vândut la același preț ca cel la care 
poate fi achiziționat și este necesar să se determine dacă un preţ de ieşire sau 
un preţ de intrare este măsura cea mai utilă. Valorile de piață bazate pe ieșire 
sunt utile pentru activele care sunt deţinute în vederea tranzacţionării, cum sunt 
anumite instrumente financiare, dar pot să nu fie utile pentru active operaționale 
specializate. Mai mult, deși achiziționarea unui activ furnizează probe că valoarea 
activului pentru entitate este cel puțin la fel de mare ca preţul de cumpărare, factori 
operaţionali pot indica faptul că valoarea pentru entitate poate fi mai mare. În 
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consecință, valorile de piață pot să nu reflecte valoarea pentru entitate a activului, 
reprezentată de capacitatea sa operațională. 

Valori de piaţă pe piețe deschise, active și reglementate

7.28 Piețele deschise, active și reglementate prezintă următoarele caracteristici: 

● Nu există limite care să împiedice entitatea să tranzacţioneze pe piață;

● Sunt active, deci există o frecvență și un volum suficiente ale tranzacţiilor 
pentru a se furniza informații cu privire la preț; și 

● Sunt reglementate, cu mulți cumpărători și vânzători bine informați care 
acționează fără constrângeri, deci există o certificare a „exactității” de-
terminării prețurilor curente – inclusiv că prețurile nu reprezintă vânzări 
for țate.

 O piață reglementată este una care funcționează într-un mod fiabil, sigur, exact 
și eficient. Astfel de piețe operează cu active care sunt identice și, prin urmare, 
interșanjabile reciproc, cum sunt mărfurile, monedele și titlurile de valoare, unde 
prețurile sunt publice. În practică, puține piețe, dacă nu chiar nicio piață, prezintă 
toate aceste caracteristici, dar unele pot aborda o piață reglementată așa cum s-a 
descris mai sus.

Valorile de piață în cazul în care nu se poate presupune că piețele sunt deschise, 
active și reglementate 

7.29 Piețele pentru active care sunt unice și rar tranzacţionate nu sunt deschise, active 
și reglementate: orice cumpărări și vânzări sunt negociate individual și poate exis-
ta o gamă amplă de prețuri la care ar putea fi convenită tranzacţia. Prin urmare, 
participanții vor angaja costuri semnificative pentru cumpărarea sau vânzarea 
unui activ. În aceste circumstanțe, este necesar să se utilizeze o tehnică de esti-
mare pentru a se estima preţul la care ar avea loc o tranzacţie reglementată între 
participanţii pe piaţă la data evaluării în condiţiile de piaţă actuale, în vederea 
vânzării activului.

Costurile serviciilor 

7.30 Veniturile generate de servicii raportate în situaţiile financiare sunt evaluate pe 
baza prețurilor curente din perioada de raportare. Dacă activele utilizate pentru 
furnizarea serviciilor sunt evaluate la valoarea de piaţă, alocarea costului activelor 
pentru a reflecta consumul lor în perioada de raportare curentă se bazează pe 
valoarea de piaţă curentă a activului. 

7.31 Utilizarea valorilor de piață permite să se determine o rentabilitate a activului. 
Totuși, entitățile din sectorul public nu desfășoară, în general, activități care au ca 
obiectiv primar generarea de profit, iar serviciile sunt adesea furnizate în cadrul 
altor tranzacții decât cele de schimb sau prin subvenții. În consecință, un rezultat 
raportat derivat din prețuri de piață bazate pe ieșiri poate avea o relevanţă limitată. 
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7.32 Așa cum se notează mai sus, veniturile generate de prestarea serviciilor rapor-
tate în situaţiile financiare sunt evaluate pe baza prețurilor curente din perioada 
de raportare. Astfel, surplusul sau deficitul pentru o perioadă include variațiile 
de preț care au loc pe parcursul perioadei în care sunt deținute activele și da-
toriile și nu se raportează niciun profit sau nicio pierdere la vânzarea activului. 
Atunci când activul este tranzacţionat pe o piață deschisă, activă și reglementată, 
existența pieței oferă asigurarea că entitatea va fi capabilă să realizeze valoarea 
de piaţă (și nimic mai mult) la data de raportare: prin urmare, este inutil să se 
amâne recunoaşterea schimbărilor valorii înainte de realizarea unui surplus la 
vânzare. Totuși, atunci când activele utilizate pentru prestarea de servicii nu sunt 
tranzacţionate pe piețe deschise, active și reglementate, sau pe piețe aproximativ 
similare, relevanţa veniturilor și cheltuielilor legate de modificările valorii de 
piață este mai incertă. 

Capacitatea operațională 

7.33 Informațiile privind valoarea de piaţă a activelor deținute pentru furnizarea de 
ser vicii în perioadele viitoare sunt utile dacă reflectă valoarea pe care entitatea 
o poate deriva din active prin utilizarea acestora în furnizarea sau prestarea ser-
viciilor. Totuși, dacă o valoare de piaţă bazată pe ieșiri este mult mai mică decât 
costul istoric, este posibil ca valoarea de piaţă să fie mai puțin relevantă decât 
costul istoric al acestor active în furnizarea de informații despre capacitatea ope-
rațională – este posibil, de asemenea, ca această valoare de piaţă să fie mai puțin 
relevantă decât măsurile curente bazate pe valoarea de intrare. 

Capacitatea financiară 

7.34 O evaluare a capacității financiare poate necesita informații despre valoarea care 
ar fi primită la vânzarea unui activ. Aceste informații sunt furnizate în funcție de 
va loarea de piaţă. 

Aplicarea caracteristicilor calitative

7.35 Valorile determinate pe piețe deschise, active și reglementate pot fi utilizate ime-
diat în scopuri de raportare financiară. Informațiile vor îndeplini caracteristicile 
calitative – adică vor fi relevante, exacte în reprezentare, inteligibile, comparabile 
și verificabile. În aceste condiții de piață se poate presupune că valorile de intrare 
și de ieșire sunt identice sau foarte similare. Deoarece pot fi pregătite rapid, este 
po sibil și ca aceste informații să fie oportune.

7.36 Măsura în care valorile de piață îndeplinesc caracteristicile calitative va scădea cu 
cât calitatea probelor de pe piață scade, iar calculul acestor valori se bazează pe 
tehnici de estimare. Așa cum se indica mai sus, este probabil ca valorile de piață 
bazate pe ieșiri să fie relevante doar în cazul evaluărilor capacității financiare, nu 
și al evaluărilor costului serviciilor și al capacității operaționale.
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Costul de înlocuire

7.37 Costul de înlocuire13 este:

 Cel mai economic cost necesar entității pentru a înlocui potențialul de servicii 
al unui activ (inclusiv valoarea pe care o va primi entitatea din cedarea sa la 
finalul duratei sale de viaţă utilă) la data de raportare.

7.38 Costul de înlocuire diferă de valoarea de piaţă deoarece:

● În contextul sectorului public este în mod explicit o valoare de intrare care 
reflectă costul de înlocuire a potenţialului de servicii al unui activ; 

● Include toate costurile care ar fi angajate în mod necesar la înlocuirea po-
tenţialului de servicii al unui activ; și

● Este specific entității și, prin urmare, reflectă mai degrabă poziția eco no  mică 
a entității decât poziția care domină pe o piață ipotetică. De exemplu, costul 
de înlocuire al unui vehicul este mai mic pentru o entitate care achiziționează 
de obicei un număr mare de vehicule în cadrul unei singure tranzacţii și este 
capabilă în mod curent să negocieze reduceri decât pentru o entitate care 
cumpără vehicule separat.

7.39 Deoarece de obicei entitățile își achiziționează activele prin cele mai economice 
mijloace disponibile, costul de înlocuire reflectă procesul de procurare sau con-
struire pe care îl desfășoară, în general, o entitate. Costul de înlocuire reflectă 
în locuirea potenţialului de servicii în cursul normal al activităţii și nu costurile 
care ar putea fi angajate dacă ar apărea o necesitate urgentă ca urmare a unui 
eve  niment neprevăzut, cum ar fi un incendiu. 

7.40 Costul de înlocuire este costul înlocuirii potenţialului de servicii al unui activ. 
Costul de înlocuire folosește o abordare optimizată și diferă de costul de reprodu-
cere, care este costul de achiziționare a unui activ identic.14 Cu toate că în multe 
ca zuri cea mai economică înlocuire a potenţialului de servicii va fi cumpărarea 
unui activ care este similar cu cel care este controlat, costul de înlocuire se bazează 
pe un activ alternativ dacă acea alternativă ar furniza același potenţial de servicii 
la un cost mai mic. În scopuri de raportare financiară, este necesar, prin urmare, 
să se reflecte diferența în potenţialul de servicii dintre activul existent și cel de 
în locuire. 

13 Termenul complet este „costul de înlocuire amortizat optimizat” pentru a exprima faptul că este 
vorba despre înlocuirea potenţialului de servicii încorporat de un activ și nu de activ în sine (a se vedea 
punc tul 7.41). Termenul „cost de înlocuire” este utilizat pentru o exprimare mai concisă în Cadrul 
general.

14 Pot exista cazuri în care costul de înlocuire este egal cu costul de reproducere. Acesta este cazul acolo 
unde cel mai economic mod de înlocuire a potenţialului de servicii este reproducerea activului.



CADRUL GENERAL CONCEPTUAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ CU SCOP GENERAL
PENTRU ENTITĂŢILE DIN SECTORUL PUBLIC

 115 CADRUL GENERAL CONCEPTUAL

7.41 Potenţialul de servicii adecvat este cel pe care entitatea îl poate utiliza sau pre-
conizează că îl va utiliza, ținând cont de necesitatea de a deține o capacitate su-
fi cientă de serviciu pentru a face față situațiilor neprevăzute. Prin urmare, costul 
de înlocuire al unui activ reflectă reducerile capacității de serviciu necesare. De 
exemplu, dacă o entitate deține o școală care poate deservi 500 de elevi, dar din 
cauza modificărilor demografice care au avut loc de la momentul construirii ei 
o școală pentru 100 de elevi ar fi potrivită pentru a răspunde cerințelor curente 
și preconizate în mod rezonabil, costul de înlocuire al activului este cel pentru o 
școală de 100 de elevi. 

7.42 În unele cazuri, valoarea care va fi derivată dintr-un activ va fi mai mare decât 
cos tul lui de înlocuire. Totuși, nu ar fi adecvat să se evalueze activul la acea valoa re, 
deoarece include mai degrabă beneficii din activități viitoare decât po  ten ţialul de 
servicii la data de raportare. Costul de înlocuire reprezintă cea mai mare valoare 
potențială a unui activ, deoarece, prin definiție, entitatea poate asigura echi va lentul 
potenţialului de servicii prin angajarea costului de înlocuire.

Costurile serviciilor

7.43 Costul de înlocuire reprezintă o măsură relevantă a costului prestării serviciilor. 
Costul de consumare a unui activ este echivalent cu valoarea potențialului de 
ser vicii sacrificat aferent acelei utilizări. Acea valoare este costul de înlocuire – en-
titatea este capabilă să își reia poziția care domina imediat înainte de consumarea 
activului printr-o cheltuială egală costului de înlocuire.

7.44 Costurile serviciilor sunt raportate în termeni curenți atunci când se bazează pe 
costul de înlocuire. Astfel, valoarea activelor consumate este înregistrată la va-
loarea activelor la momentul în care sunt consumate – și nu la momentul la care 
sunt achiziționate, ca în cazul costului istoric. Astfel se furnizează o bază validă 
pentru o comparație între costul serviciilor și valoarea taxelor și a altor venituri 
primite pe parcursul perioadei – care sunt, în general, tranzacții ale pe rioadei 
curente și sunt evaluate la prețurile curente – și pentru a evalua dacă resursele 
au fost sau nu utilizate în mod economic și eficient. Se furnizează, de ase menea, 
o bază utilă pentru o comparație cu alte entități care raportează pe aceeași bază, 
deoarece valorile activelor nu vor fi afectate de date de achiziție diferite, precum 
și pentru a evalua costul de prestare a serviciilor în viitor și re sur sele viitoare 
necesare, deoarece este mai probabil ca respectivele costuri viitoare să fie similare 
costurilor curente decât cele angajate anterior, atunci când prețurile erau diferite 
(a se vedea și punctul 7.48).

Capacitatea operațională

7.45 În principiu, costul de înlocuire furnizează o măsură mai utilă a resurselor dispo-
nibile pentru prestarea de servicii în perioade viitoare, deoarece se concentrează 
pe valoarea curentă a activelor și pe potenţialul lor de servicii pentru entitate.
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Capacitatea financiară

7.46 Costul de înlocuire nu furnizează informații despre valorile care ar fi primite la 
vânzarea activelor. Prin urmare, nu facilitează o evaluare a capacității financiare.

Aplicarea caracteristicilor calitative

7.47 Așa cum s-a remarcat mai sus, costul de înlocuire este relevant pentru evaluările 
cos tului serviciilor și capacității operaționale. El nu este relevant pentru evaluări 
ale capacității financiare. În unele situații, calculul costului de înlocuire este 
com plex și este nevoie de raţionamente subiective. Acești factori pot reduce 
exac titatea în reprezentare a costului de înlocuire. În aceste situații, oportunitatea, 
comparabilitatea și verificabilitatea informațiilor întocmite pe baza costului de 
înlocuire pot fi afectate, iar costul de înlocuire poate fi mai costisitor decât alte 
alternative. Informațiile despre costul de înlocuire pot, de asemenea, să nu fie 
sim plu de înțeles, în special atunci când informațiile reflectă o reducere a ca pa-
cității de serviciu necesare (a se vedea punctul 7.41). 

7.48 Informațiile despre costul de înlocuire sunt comparabile în cadrul unei entități 
deoarece activele care furnizează potenţial de servicii echivalent sunt înregis-
trate la valori similare, indiferent de momentul la care au fost achiziționate. În 
principiu, entități diferite pot raporta active similare la valori diferite, deoarece 
costul de înlocuire este o măsură specifică entității care reflectă oportunitățile de 
înlocuire care sunt disponibile pentru entitate. Oportunitățile de înlocuire pot fi 
identice sau similare pentru entități diferite din sectorul public. Atunci când sunt 
diferite, avantajul economic al entității care poate achiziționa activele mai ieftin 
este raportat în situaţiile financiare prin active cu valoare mai mică și un cost mai 
mic al serviciilor în vederea exactității în reprezentare. 

Preţul net de vânzare

7.49 Preţul net de vânzare este:

 Valoarea pe care entitatea o poate obține din vânzarea activului, după deducerea 
costurilor de vânzare.

7.50 Preţul net de vânzare diferă de valoarea de piață prin faptul că nu necesită o piață 
deschisă, activă și reglementată sau o estimare a unui preț pe o astfel de piață 
și includerea costului de vânzare al entității. Preţul net de vânzare reflectă, prin 
urmare, constrângerile la vânzare. El este specific entității.

7.51 Utilitatea potențială a activelor de evaluare la preţul net de vânzare este că un activ 
nu poate avea o valoare mai mică pentru entitate decât valoarea pe care ar putea 
să o obțină din vânzarea activului. Totuși, nu este adecvat ca bază de evaluare 
dacă entitatea își poate utiliza resursele mai eficient prin folosirea activului în alt 
mod, de exemplu, prin utilizarea acestuia la furnizarea de servicii. 

7.52 Preţul net de vânzare este, prin urmare, util atunci când cea mai eficientă mă-
sură din punctul de vedere al resurselor disponibilă pentru entitate este vânzarea 
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activului. Acesta este cazul unui activ care nu poate furniza potenţial de servicii 
sau capacitate de a genera beneficii economice cel puțin la fel de valoroase ca 
pre  țul net de vânzare. Preţul net de vânzare poate furniza informații utile atunci 
când o entitate este obligată contractual să vândă un activ la o valoare sub cea de 
piață. Pot exista situații în care preţul net de vânzare poate indica o oportunitate 
de dez voltare.

Costurile serviciilor

7.53 Nu este adecvat să se cuantifice costul prestării serviciilor la prețuri nete de vân-
zare. O astfel de abordare ar însemna utilizarea unei valori de ieșire ca bază a 
chel tuielii raportate.

Capacitatea operațională

7.54 Înregistrarea activelor deţinute în vederea utilizării în prestarea serviciilor la 
pre  ţul net de vânzare nu furnizează informații utile pentru evaluarea capacității 
ope raționale. Preţul net de vânzare indică mai degrabă valoarea care ar fi derivată 
din vânzarea activului decât valoarea potenţialului de servicii care ar fi derivat 
din acel activ. 

Capacitatea financiară 

7.55 Așa cum se menționează mai sus, o evaluare a capacității financiare necesită in-
formații despre valoarea care ar fi primită la vânzarea unui activ. Aceste informații 
sunt furnizate prin utilizarea preţului net de vânzare. Totuși, o astfel de măsură nu 
este relevantă pentru activele care pot genera un potenţial de servicii mai mare 
prin continuarea utilizării lor în vederea furnizării de servicii. 

Aplicarea caracteristicilor calitative

7.56 Așa cum se menționează la punctul 7.52, preţul net de vânzare furnizează in for-
mații relevante doar atunci când cea mai eficientă măsură din punctul de vedere al 
resurselor disponibilă pentru entitate este vânzarea activului. Evaluările prețului 
net de vânzare pot fi efectuate în funcție de piețe active, acolo unde acestea există. 
Pentru active majore poate fi posibil și eficient din punctul de vedere al costurilor 
să se obțină evaluări de specialitate. Prețul net de vânzare va furniza, în general, 
informații inteligibile. 

7.57 În majoritatea cazurilor în care preţul net de vânzare este relevant, acesta va în -
deplini caracteristicile calitative ale reprezentării exacte, verificabilității și opor -
tunității.

Valoarea de utilizare

7.58 Valoarea de utilizare este:

 Valoarea actualizată pe care o are potenţialul de servicii sau capacitatea de a 
genera beneficii economice al (a) activului pentru en titate dacă acesta continuă 
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să fie utilizat, și valoarea netă pe care o va primi entitatea din cedarea acestuia 
la finalul duratei de viaţă utilă.

Pertinența valorii de utilizare

7.59 Valoarea de utilizare este o valoare specifică entităţii, care reflectă suma care poate 
fi derivată dintr-un activ prin exploatarea acestuia și cedarea sa la finalul duratei 
de viaţă utilă. Așa cum se menționează la punctul 7.42 de mai sus, valoarea care 
va fi derivată dintr-un activ este de multe ori mai mare decât costul de înlocuire – 
de obicei este mai mare și decât costul istoric. În astfel de cazuri, raportarea unui 
activ la valoarea sa de utilizare are o utilitate limitată, deoarece, prin definiție, 
entitatea poate garanta potenţialul de servicii echivalent la costul de înlocuire.

7.60 De asemenea, valoarea de utilizare nu este o bază potrivită de evaluare atunci 
când preţul net de vânzare este mai mare decât valoarea de utilizare, deoarece în 
acest caz cea mai eficientă utilizare a activului din punctul de vedere al resurselor 
este mai degrabă vânzarea acestuia decât continuarea utilizării sale. 

7.61 Prin urmare, valoarea de utilizare este adecvată atunci când este mai mică decât 
costul de înlocuire și mai mare decât net de vânzare. Acest lucru se întâmplă 
atunci când un activ nu merită să fie înlocuit, dar valoarea potenţialului său de 
servicii sau capacitatea sa de a genera beneficii economice este mai mare decât 
preţul său net de vânzare. În aceste circumstanțe, valoarea de utilizare reprezintă 
valoarea pe care o are activul pentru entitate.

7.62 Valoarea de utilizare este o bază adecvată de cuantificare pentru evaluarea anumi-
tor deprecieri, deoarece este utilizată la determinarea valorii recuperabile a unui 
activ sau grup de active. 

Costurile serviciilor, capacitatea operațională, capacitatea financiară 

7.63 Din cauza potențialei sale complexități15, a aplicabilității sale limitate și a faptu-
lui că funcționarea sa într-un context public pentru active generatoare de fluxuri 
ne monetare implică utilizarea costului de înlocuire drept surogat, valoarea de 
utilizare este, în general, inadecvată pentru a determina costul serviciilor. Utili-
tatea sa în evaluarea capacității operaționale este limitată și este posibil să fie 
semnificativă doar în circumstanțe atipice în care entitățile dețin un număr mare 
de active care nu merită să fie înlocuite, însă valoarea lor de utilizare este mai 
mare decât preţul lor net de vânzare. Acest lucru se poate întâmpla dacă, de 
exem plu, o entitate va întrerupe prestarea unui serviciu în viitor, dar încasările din 
vânzarea imediată sunt mai mici decât potenţialul de servicii încorporat în active. 
Valoarea de utilizare include o estimare a valorii nete pe care o va primi o entitate 
la cedarea activului. Totuși, aplicabilitatea sa limitată diminuează relevanța sa în 
cazul evaluărilor capacității financiare.

15 A se vedea punctul 7.66 de mai jos.



CADRUL GENERAL CONCEPTUAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ CU SCOP GENERAL
PENTRU ENTITĂŢILE DIN SECTORUL PUBLIC

 119 CADRUL GENERAL CONCEPTUAL

Aplicarea caracteristicilor calitative

7.64 Deși valoarea de utilizare poate fi folosită în evaluările anumitor deprecieri, re le-
vanța sa în scopuri de raportare financiară se limitează la circumstanțele eviden ția te 
la punctul 7.61.

7.65 Măsura în care valoarea de utilizare îndeplinește alte caracteristici calitative de-
pinde de modul în care este determinată. În anumite cazuri, valoarea de utilizare a 
unui activ poate fi cuantificată prin calcularea valorii pe care o va deriva o entitate 
din acest activ în ipoteza utilizării sale continue. Acest lucru se poate baza pe 
vii toarele intrări de numerar aferente activului sau pe reduceri ale costurilor care 
vor fi angajate de către entitate prin intermediul controlului pe care îl are asupra 
activului. Calculul valorii de utilizare ia în considerare valoarea-timp a banilor și, 
în principiu, riscul de variație a valorii și a momentului fluxurilor de trezorerie. 

7.66 Calculul valorii de utilizare poate fi complex. Activele care sunt folosite în acti-
vități generatoare de numerar furnizează adesea fluxuri de trezorerie împreună 
cu alte active. În aceste situații, valoarea de utilizare poate fi estimată doar prin 
cal cularea valorii actualizate a fluxurilor de trezorerie ale unui grup de active și, 
ulterior, prin realizarea unei alocări a activelor individuale. 

7.67 În sectorul public, majoritatea activelor sunt deținute mai degrabă cu obiectivul 
primar de a contribui la furnizarea de servicii decât pentru a genera o rentabilitate 
comercială: astfel de active sunt denumite „active generatoare de fluxuri ne-
monetare”. Deoarece valoarea de utilizare este, de obicei, derivată din fluxuri de 
trezorerie preconizate, funcționarea sa într-un astfel de context poate fi dificilă. 
Poate fi nepotrivit să se calculeze valoarea de utilizare pe baza fluxurilor de 
trezorerie preconizate, deoarece o astfel de măsură nu ar fi o reprezentare exactă 
a valorii de utilizare pe care o are un astfel de activ pentru entitate. Prin urmare, 
ar fi necesar să se utilizeze costul de înlocuire ca surogat în scopuri de raportare 
financiară. 

7.68 Metoda de determinare a valorii de utilizare reduce, în multe cazuri, exactitatea 
în reprezentare. De asemenea, afectează oportunitatea, comparabilitatea, inteligi-
bi litatea și verificabilitatea informațiilor întocmite pe baza valorii de utilizare. 

Baze de evaluare pentru datorii
7.69 Această secțiune discută bazele de evaluare pentru datorii. Secțiunea nu reia în-

treaga discuție din secțiunea despre active. Aceasta tratează următoarele baze de 
evaluare:

● Costul istoric;

● Costul îndeplinirii;

● Valoarea de piaţă;
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● Costul descărcării; și

● Prețul de asumare.

Costul istoric

7.70 Costul istoric pentru o datorie este:

 Contravaloarea primită pentru a angaja o obligaţie, reprezentând suma în nume-
rar sau în echivalente de numerar sau valoarea altei contraprestaţii primite la 
momentul la care este angajată obligaţia.

7.71 Conform modelului costului istoric, măsurile inițiale pot fi ajustate pentru a reflecta 
factori cum ar fi angajarea de dobândă, acumularea de reduceri sau amortizarea 
unei prime. 

7.72 Atunci când valoarea-timp a banilor aferentă unei datorii este semnificativă – de 
exemplu, atunci când perioada înainte ca decontarea să fie scadentă este una im-
portantă –, valoarea viitoarei plăți este actualizată pentru ca, la momentul la care 
este recunoscută pentru prima dată o datorie, să reprezinte valoarea sumei pri mite. 
Diferența dintre valoarea plății viitoare și valoarea actuală a datoriei este amor-
tizată pe parcursul duratei de viață a datoriei, astfel încât datoria să fie înregistrată 
la valoarea plății necesare atunci când devine scadentă. 

7.73 Avantajele și dezavantajele utilizării metodei bazate pe costul istoric pentru datorii 
sunt similare cu cele care sunt valabile pentru active. Costul istoric este adecvat 
atunci când este probabil ca datoriile să fie decontate la termenele stipulate. 
Totuși, costul istoric nu poate fi aplicat pentru datoriile care nu sunt generate de 
o tranzacţie, cum este cazul datoriei aferente plății despăgubirilor pentru preju-
dicii sau daune civile. De asemenea, este puțin probabil să furnizeze informații 
relevante acolo unde datoria a fost angajată în cadrul altei tranzacții decât una de 
schimb, deoarece nu oferă o reprezentare exactă a pretenţiilor față de resursele 
entității. Este dificil, de asemenea, să se aplice costul istoric în cazul datoriilor a 
căror valoare poate varia, cum este cazul celor legate de datorii aferente pensiilor 
cu beneficii determinate.

Costul îndeplinirii

7.74 Costul îndeplinirii este:

 Costul pe care îl va angaja o entitate în îndeplinirea obligațiilor sale reprezen tate 
de o datorie, presupunând că face acest lucru în cel mai economic mod posibil. 

7.75 Acolo unde costul îndeplinirii depinde de evenimente viitoare incerte, toate re-
zul tatele posibile sunt luate în calcul la estimarea costului îndeplinirii, al cărui 
scop este să reflecte toate rezultatele posibile în mod obiectiv. 

7.76 În cazul în care îndeplinirea necesită realizarea unor lucrări – de exemplu, atunci 
când datoria înseamnă rectificarea unor pagube ecologice – costurile relevante 
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sunt cele pe care le va angaja entitatea. Acesta poate fi costul suportat de entitate 
pentru a realiza direct lucrările de remediere sau pentru contractarea unei părți 
externe care să realizeze lucrările. Totuși, costurile contractării unei părți externe 
sunt relevante doar atunci când angajarea unui contractor reprezintă cea mai puțin 
costisitoare metodă de îndeplinire a obligaţiei. 

7.77 Atunci când entitatea va îndeplini direct obligația, costul de îndeplinire nu va in-
clude niciun surplus, deoarece niciun surplus nu reprezintă o utilizare a resurselor 
entității. În cazul în care valoarea de îndeplinire se bazează pe costul de angajare 
a unui contractor, valoarea va include, implicit, profitul solicitat de contractor, 
având în vedere că valoarea totală facturată de către contractor va reprezenta o 
pretenție față de resursele entității – ceea ce este consecvent cu abordarea din cazul 
activelor, când costul de înlocuire ar include profitul solicitat de un furnizor, dar 
costul de înlocuire pentru activele pe care entitatea le-ar înlocui prin construcția 
directă nu va include niciun profit.

7.78 Atunci când îndeplinirea nu va avea loc pe parcursul unei perioade mari de timp, 
fluxurile de trezorerie trebuie actualizate pentru a reflecta valoarea datoriei la data 
de raportare.

7.79 Costul îndeplinirii este, în general, relevant pentru evaluarea datoriilor, cu excepția 
următoarelor situații: 

● Atunci când entitatea poate obține degrevarea de o obligație în schimbul unei 
sume mai mici decât costul îndeplinirii, costul descărcării este o măsură mai 
relevantă a poverii curente a unei datorii, așa cum, pentru un activ, preţul 
net de vânzare este mai relevant atunci când este mai mare decât valoarea 
de utilizare; și

● În cazul datoriilor asumate în schimbul unei contravalori, prețul de asu-
ma re (a se vedea punctele 7.87-7.91) este mai relevant atunci când prețul 
de asumare este mai mare atât decât costul îndeplinirii, cât și decât costul 
descărcării.

Valoarea de piaţă

7.80 Valoarea de piaţă a datoriilor este: 

 Valoarea la care poate fi decontată o datorie între părţi interesate şi în cu noştinţă 
de cauză în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii obiective.

7.81 Avantajele și dezavantajele valorii de piață pentru datorii sunt identice celor va-
labile pentru active. O astfel de bază de evaluare poate fi adecvată, de exemplu, 
atunci când datoria poate fi atribuită modificărilor unei anumite rate, unui anumit 
preț sau indice de pe o piață deschisă, activă și reglementată. Totuși, în cazurile 
în care capacitatea de a transfera o datorie este limitată, iar termenii în care s-ar 
putea realiza acest transfer nu sunt clari, argumentarea pentru valorile de piață, 
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chiar dacă acestea există, este mult mai slabă. Un exemplu concret este cel al 
da toriilor generate de obligaţii aferente altor tranzacții decât cele de schimb, de-
oa rece este puțin probabil să existe o piață deschisă, activă și reglementată pentru 
aceste datorii.

Costul descărcării

7.82 „Costul descărcării” este termenul folosit în contextul datoriilor pentru a expri-
ma același concept ca „prețul net de vânzare” în contextul activelor. Costul des-
cărcării se referă la valoarea unei ieșiri imediate din obligație. Costul des cărcării 
este valoarea care fie va fi acceptată de creditor la decontarea pretenției sale, fie 
va fi facturată de o terță parte pentru a accepta transferul datoriei de la debitor. 
Atunci când există mai multe moduri de a asigura descărcarea de datorie, costul 
descărcării este cel al celei mai mici valori – la fel ca în cazul abordării pentru 
ac tive, unde preţul net de vânzare nu ar reflecta valoarea care ar fi primită la 
vânzarea către un dealer de dezmembrări, dacă s-ar obține un preț mai mare din 
vânzarea către un cumpărător care ar folosi activul.

7.83 Pentru unele datorii, în special în sectorul public, transferul unei datorii nu este 
posibil din punct de vedere practic, iar costul descărcării va fi, prin urmare, 
valoarea pe care o va accepta creditorul la decontarea pretenției sale. Această 
valoare va fi cunoscută dacă este specificată în acordul încheiat cu creditorul – de 
exemplu, atunci când contractul include o clauză specială de anulare. 

7.84 În unele cazuri pot exista dovezi ale prețului la care poate fi transferată o dato-
rie – de exemplu, în cazul anumitor datorii asociate pensiilor. Transferarea unei 
datorii poate fi diferențiată de încheierea unui acord cu altă parte care va îndeplini 
obligaţia en ti tății sau va suporta toate costurile provenite dintr-o datorie. Pentru 
ca o datorie să fie transferată este necesar ca toate drepturile creditorului față de 
entitate să fie stinse. Dacă efectul unui angajament nu este acesta, datoria rămâne 
o datorie a entității. 

7.85 Atunci când se determină dacă la evaluarea unei datorii este adecvată utiliza rea 
costului descărcării este necesar să se aibă în vedere dacă descărcarea prin mo-
dalitatea planificată este o opțiune care este accesibilă în practică entității, ținând 
cont de toate consecințele obținerii descărcării, cum ar fi deteriorarea reputației 
entității. 

7.86 Așa cum preţul net de vânzare este relevant doar atunci când cea mai eficientă 
măsură disponibilă pentru entitate din punctul de vedere al resurselor este vânzarea 
activului, la fel costul descărcării este relevant doar atunci când cea mai eficientă 
măsură din punctul de vedere al resurselor este să se încerce descărcarea imediată 
a obligației. Mai exact, atunci când costul îndeplinirii este mai mic decât costul 
des cărcării, costul îndeplinirii furnizează informații mai relevante decât costul 
descărcării, chiar dacă este posibil să se negocieze o descărcare de obligaţie în 
conformitate cu metodele de transfer al unei datorii de la punctul 7.84. 
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Prețul de asumare

7.87 „Prețul de asumare” este termenul folosit în contextul datoriilor pentru a exprima 
același concept ca și costul de înlocuire în contextul activelor. Așa cum costul de 
înlocuire reprezintă valoarea pe care o entitate ar plăti-o în mod rațional pentru 
a achiziționa un activ, la fel prețul de asumare reprezintă valoarea pe care enti-
tatea ar fi dispusă în mod rațional să o accepte în schimbul asumării unei datorii 
existente. Tranzacţiile de schimb realizate în condiții obiective vor furniza probe 
ale prețului de asumare – nu este cazul altor tranzacții decât cele de schimb.

7.88 În contextul unei activități desfășurate cu scopul de a realiza profit, o entitate își 
va asuma o datorie doar dacă valoarea plătită pentru a-și asuma datoria este mai 
mare decât costul îndeplinirii sau descărcării – adică valoarea de decontare. Odată 
ce entitatea a primit prețul de asumare, entitatea are o obligație față de credito rul 
său. 

7.89 La momentul la care o datorie este angajată pentru prima dată într-o tranzacţie 
de schimb, prețul de asumare reprezintă valoarea pe care a acceptat-o entitatea 
pentru asumarea datoriei – prin urmare, este rezonabil, în general, să presupunem 
că prețul de asumare este prețul pe care l-ar accepta în mod rațional entitatea în 
schimbul asumării unei datorii similare. Ea ar factura o valoare mai mare dacă 
presiunile concurențiale i-ar permite acest lucru, dar ar putea să refuze să accepte 
un preț mai mic. Așa cum costul de înlocuire este o valoare curentă, la fel este, 
conceptual vorbind, și prețul de asumare. Totuși, există dificultăți practice în 
reflectarea modificărilor prețurilor în obligații care sunt înregistrate la prețul de 
asumare.

7.90 O consecință a înregistrării obligației de executare la prețul de asumare este că 
nu se raportează niciun surplus la momentul la care se asumă obligaţia. Se ra-
por  tează un surplus sau un deficit în situaţiile financiare în perioada în care are 
loc îndeplinirea (sau descărcarea), deoarece este diferența dintre veniturile care 
apar din îndeplinirea datoriei și costul de decontare. 

7.91 O entitate poate avea o obligație potențială care este mai amplă decât prețul de 
asumare. Dacă entitatea trebuie să încerce să se descarce de un contract, cealaltă 
parte contractantă poate avea dreptul să pretindă daune pentru pierderile suportate, 
precum și returnarea oricăror plăți efectuate. Totuși, cu condiția ca entitatea să 
poată deconta obligația prin îndeplinire, ea poate evita aceste obligații suplimen-
tare și este exact în reprezentare să se raporteze obligația la o valoare cel mult 
egală cu prețul de asumare – în analogie cu poziția în care un activ va genera 
beneficii mai mari decât costul de înlocuire. În aceste circumstanțe, așa cum se 
ex plică la punctul 7.42, costul de înlocuire mai degrabă decât valoarea de utilizare 
este cea mai relevantă bază de evaluare.
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din Cadrul general con-
cep tual.

Rolul evaluării în Cadrul general conceptual

BC7.1 IPSASB a decis că primul punct de interes al Cadrului general conceptual 
tre   buie să fie evaluarea elementelor pentru situaţiile financiare cu scopul de a 
sta  bili o bază solidă și transparentă pentru viitoarele activități de normalizare 
a situațiilor financiare. Deși un număr restrâns de respondenţi la Documentul 
de consultare, Evaluarea activelor și datoriilor în situaţiile financiare (docu-
men tul de consultare), au pus sub semnul întrebării această abordare, IPSASB 
a considerat că motivul inițial pentru limitarea domeniului de aplicare al acestei 
etape era solid, re afir mându-l.

Obiectivul evaluării

BC7.2 IPSASB a analizat dacă trebuie elaborat sau nu un obiectiv specific evaluării. 
IPSASB a fost inițial de părere că nu era necesar un obiectiv separat al evalu-
ă rii deoarece un obiectiv al evaluării mai degrabă ar concura decât ar completa 
obiec tivele raportării financiare și caracteristicile calitative. În consecință, 
Pro iec tul de expunere, Evaluarea activelor și datoriilor în situaţiile financiare 
(pro iectul de expunere), propunea factorii relevanți pentru selectarea bazei de 
evaluare consecvente cu obiectivele raportării financiare și caracteristicile ca-
litative, dar nu includea un obiectiv al evaluării. 

BC7.3 Consecvent cu această abordare, proiectul de expunere propunea ca în Cadrul 
general conceptual să nu se încerce să se identifice o singură bază de evaluare 
(sau o combinație de baze) valabilă pentru toate circumstanțele. IPSASB a 
admis că propunerea unei singure baze de evaluare care să fie utilizată în toate 
circumstanțele ar clarifica relația dintre diferitele valori raportate în situaţiile 
financiare – ar permite, în special, agregarea valorilor unor active și datorii 
diferite în vederea furnizării unor totaluri semnificative. Totuși, IPSASB este 
de părere că nu există o singură bază de evaluare care să garanteze că situaţiile 
financiare îndeplinesc în cea mai mare măsură posibilă obiectivele raportării 
financiare și caracteristicile calitative. 

BC7.4 Proiectul de expunere includea o Opinie alternativă care propunea un obiectiv 
al evaluării argumentând că un Cadru general conceptual care nu asociază 
obiectivul evaluării cu obiectivele raportării financiare este incomplet și ar 
limita capacitatea IPSASB de a lua decizii consecvente referitoare la evaluare 
în cadrul standardelor de raportare financiară și de-a lungul timpului. Mai mult, 
în lipsa unui obiectiv al evaluării, opinia alternativă sesiza că există riscul ca 
baze de evaluare diferite și/sau necorespunzătoare să poată fi utilizate pentru a 
evalua clase de active și datorii similare. Opinia alternativă propunea următorul 
obiectiv al evaluării:
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 Să selecteze acele atribute de evaluare care reflectă cel mai fidel capacitatea 
financiară, capacitatea operațională și costul serviciilor entității într-un mod 
care să fie util în responsabilizarea entității și în scopuri decizionale.

BC7.5 Numeroși respondenţi au susținut opinia alternativă, deși erau, în general, în 
favoarea abordării din proiectul de expunere. IPSASB a admis și opinia conform 
căreia abordarea din Cadrul general conceptual față de evaluare trebuie să fie 
orientată spre aspirații, iar Cadrul general conceptual trebuie să identifice o 
singură bază de evaluare bazată pe un concept ideal al capitalului16. IPSASB 
acceptă faptul că un concept al capacității operaționale este relevant și poate fi 
elaborat pentru entitățile din sectorul public cu obiectivul primar de prestare a 
ser viciilor. Totuși, adoptarea unui astfel de obiectiv al evaluării implică o re-
cu noaștere efectiv explicită a faptului că măsurile bazate pe costul curent sunt 
superioare celor bazate pe costul istoric din punctul de vedere al reprezentării 
capacității operaționale atunci când se raportează poziţia financiară. Din mo-
tivele discutate la punctele BC7.15-BC7.19, IPSASB consideră că măsurile 
bazate pe costul istoric îndeplinesc adesea obiectivul evaluării și, prin urmare, 
trebuie să primească atenția cuvenită în Cadrul general conceptual.

BC7.6 Ulterior, IPSASB a fost convins de opiniile celor care susțineau că un obiectiv 
al evaluării este necesar pentru a oferi îndrumare în luarea deciziilor la nivel 
de standard atunci când se selectează bazele de evaluare. Totuși, IPSASB ob-
servă că activele și datoriile contribuie la performanţa financiară și la poziţia 
fi nanciară a entităților în diverse moduri și că o astfel de evaluare trebuie să 
se bazeze pe măsura în care acestea contribuie la capacitatea financiară și la 
cea operațională. Concluzia IPSASB a fost că asocierea unei baze de evaluare 
cu un concept ideal al capitalului ar putea restricționa inutil alegerea bazelor 
de evaluare. Prin urmare, IPSASB a respins opinia conform căreia adoptarea 
obiectivului de evaluare trebuie să se bazeze pe un concept ideal al capitalului, 
reafirmându-și opinia conform căreia o abordare mixtă a evaluării este adecvată 
în normalizarea din sectorul public.

BC7.7 IPSASB a analizat dacă obiectivul de evaluare propus în opinia alternativă 
era sau nu adecvat. Unii au susținut că obiectivul de evaluare propus era prea 
mult aliniat cu evaluările valorii curente. Cu toate acestea, IPSASB și-a format 
opi  nia conform căreia referința la „costul serviciilor” furnizează o legătură 
su  fi cientă cu costul istoric, deoarece costul serviciilor poate fi determinat atât 
prin utilizarea evaluării costului istoric, cât și a evaluării bazate pe valoarea 
curentă. Prin ur mare, IPSASB a adoptat următorul obiectiv al evaluării doar 
cu o modificare mi noră față de varianta propusă în opinia alternativă: 

16 Astfel de concepte ale capitalului includ capitalul monetar investit, echivalentele curente de nu merar 
și capacitatea operațională.
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 Să selecteze acele baze de evaluare care reflectă cel mai fidel costul serviciilor, 
capacitatea operațională și capacitatea financiară a entității într-un mod care 
să fie util în responsabilizarea entității și în scopuri decizionale.

BC7.8 De asemenea, IPSASB observă că dezavantajul utilizării unor baze de evaluare 
diferite poate fi diminuat prin:

● Selectarea unor baze de evaluare diferite doar când acest lucru este 
jus tificat de circumstanțe economice, asigurându-se astfel că activele și 
datoriile sunt raportate pe aceeași bază atunci când circumstanțele sunt 
similare; și

● Impunerea de prezentări şi descrieri transparente care să garanteze că 
ba zele de evaluare utilizate și valorile raportate pe fiecare bază sunt 
clare.

Evaluarea inițială și ulterioară

BC7.9 O bază de evaluare trebuie să fie selectată atât atunci când este recunoscut(ă) 
pentru prima dată un activ sau o datorie – evaluare iniţială –, cât și atunci când 
este raportat(ă) în situaţiile financiare ale unei perioade ulterioare – evaluare 
ulterioară. Unele politici contabile sunt exprimate într-un mod care poate sugera 
că în cazul evaluării inițiale și al celei ulterioare se aplică principii diferite. Spre 
exemplu, un activ poate fi recunoscut inițial la preţul tranzacţiei și ulterior la 
valoarea curentă. Prin urmare, IPSASB a avut în vedere dacă evaluarea inițială 
și cea ulterioară trebuie discutate separat în Cadrul general conceptual. 

BC7.10 Unul dintre motivele pentru care baze de evaluare diferite pot fi specificate 
pentru evaluarea iniţială și pentru cea ulterioară este că baza care ar urma să fie 
folosită pentru evaluarea ulterioară nu este disponibilă la momentul eva luării 
iniţiale. Această situație este comună în special în sectorul public acolo unde 
activele sunt aduse drept contribuție, sau sunt furnizate prin subvenții, sau în 
schimbul altor active nemonetare. Într-o astfel de situație, valoarea tranzacţiei 
poate fi necunoscută și, dacă activul trebuie contabilizat ulterior ca o valoare 
de intrare cum ar fi costul istoric sau costul de înlocuire, o altă bază trebuie să 
fie specificată pentru evaluarea iniţială ca surogat pentru valoarea la care ar fi 
înregistrat activul dacă ar fi achiziționat în termeni obiectivi. Este posibil să fie 
necesare surogate și pentru evaluarea iniţială a activelor achiziționate înainte 
de introducerea contabilității de angajamente acolo unde preţul tranzacţiei nu 
este cunoscut. Utilizarea surogatelor care îndeplinesc obiectivul evaluării și 
caracteristicile calitative este mai degrabă o aplicare a bazei de evaluare decât 
o abatere de la aceasta. 

BC7.11 Un alt motiv pentru o diferență aparentă la evaluarea inițială și cea ulterioară 
apare atunci când activul urmează să fie contabilizat la valoarea curentă, iar 
preţul tran zacţiei este considerat ca reflectând baza specifică de evaluare cu-
rentă care va fi utilizată. În acest caz, specificarea faptului că activul ur mea -
ză să fie recunoscut inițial la preţul tranzacţiei clarifică faptul că aplicarea 



CADRUL GENERAL CONCEPTUAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ CU SCOP GENERAL
PENTRU ENTITĂŢILE DIN SECTORUL PUBLIC

 127 CADRUL GENERAL CONCEPTUAL

respec tivă a politicii nu va conduce la recunoaşterea veniturilor și cheltuielilor 
la recunoaşterea iniţială – câştiguri sau pierderi „din prima zi”. În principiu, 
aceeași bază de evaluare este utilizată atât pentru recunoaşterea inițială, cât și 
pentru cea ulterioară – dispoziţiile pentru fiecare sunt specificate diferit pentru 
o mai bună înțelegere.

BC7.12 IPSASB a concluzionat că, în principiu, aceleași considerente se aplică evaluă rii 
inițiale și celei ulterioare. În conformitate, discuția din acest capitol se aplică 
în ambele situații. 

Valori de intrare și de ieșire: valoarea de utilizare

BC7.13 Bazele de evaluare pot fi clasificate în funcție de posibilitatea lor de a furniza o 
perspectivă de intrare sau de ieșire. Așa cum s-a discutat la punctul 7.8, valorile 
de intrare reflectă costul de achiziție, iar valorile de ieșire reflectă fie:

● Beneficiile economice din vânzarea imediată; fie

● Valoarea care va fi derivată din activ în urma utilizării și a vânzării ul-
terioare.

 În opinia IPSASB, cunoașterea faptului dacă o bază de evaluare este o valoare 
de intrare sau una de ieșire ajută la determinarea bazei de evaluare care înde-
plinește cel mai bine obiectivul evaluării. 

BC7.14 IPSASB a analizat dacă valoarea de utilizare trebuie să fie clasificată ca o va-
loare de intrare sau ca o valoare de ieșire. Pentru un activ generator de numerar 
valoarea de utilizare implică un model bazat pe un flux de trezorerie actualizat 
care folosește fluxuri de trezorerie preconizate din vânzarea bunurilor și ser-
viciilor. Pentru activele generatoare de fluxuri nemonetare valoarea de utilizare 
folosește costul de înlocuire ca surogat – costul de înlocuire este o valoare 
de intrare. Această idee a determinat unele persoane să exprime părerea că 
pentru un activ generator de fluxuri nemonetare valoarea de utilizare prezintă 
o perspectivă de intrare atunci când activul este utilizat și una de ieșire atunci 
când activul este vândut – conform acestei opinii, incapacitatea de a arăta că 
valoarea de utilizare cuprinde atât perspectiva de intrare, cât și pe cea de ieșire 
nu reflectă circumstanțele din sectorul public. IPSASB admite această opinie, 
dar nu consideră că utilizarea costului de înlocuire ca surogat pentru a calcula 
valoarea de utilizare înseamnă că valoarea de utilizare devine o valoare de 
intrare. Prin urmare, IPSASB a concluzionat că valoarea de utilizare este o 
valoare de ieșire atât pentru activele generatoare de fluxuri monetare, cât și 
pentru activele generatoare de fluxuri nemonetare.

Baze de evaluare pentru active
Costul istoric

BC7.15 Costul istoric este o bază de evaluare aplicată pe scară largă în numeroase 
ju  risdicţii. Mulți respondenţi la documentul de consultare și la proiectul de 
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expunere au susținut utilizarea continuă pe scară largă a costului istoric ca 
bază de evaluare, cel mai frecvent în combinație cu alte baze de evaluare. Ei 
sus  țineau această opinie în raport cu obiectivul de răspundere și cu inteligibili-
tatea și verificabilitatea costului istoric. Aceștia au mai observat că, deoarece 
costul istoric este adoptat pe scară largă în combinație cu alte baze de evaluare, 
utilizarea sa continuă evită costurile care ar apărea dacă o revizuire viitoare a 
actualului standard care impune sau permite costul istoric ar impune utilizarea 
unei baze de evaluare diferite.

BC7.16 Unii respondenţi considerau că informațiile la costul istoric furnizează o bază 
mult mai relevantă pentru raportarea costului serviciilor deoarece asocierea 
dintre costul istoric și tranzacţiile care sunt realizate efectiv de către entitate 
este deosebit de importantă pentru o evaluare a răspunderii. Mai exact, costul 
istoric furnizează informații pe care le pot utiliza furnizorii de resurse atunci 
când evaluează corectitudinea taxelor pe care le-au evaluat sau modul în care 
au fost utilizate resursele pe care, altfel, le-au adus drept contribuție într-o pe-
rioadă de raportare.

 BC7.17 IPSASB este de acord că, în multe situații, este relevant să se furnizeze informații 
despre tranzacţiile care sunt realizate efectiv de către entitate și acceptă că utili-
zatorii sunt interesați de costul serviciilor bazat pe tranzacţiile efective. Costul 
istoric furnizează mai degrabă informații despre costul efectiv al serviciilor în 
perioada de raportare decât despre care va fi costul lor în viitor; deciziile privind 
prețurile bazate pe informații la cost istoric pot promova corectitudinea față de 
consumatorii serviciilor. 

BC7.18 De asemenea, IPSASB acceptă opiniile celor care consideră că utilizarea cos-
tului istoric facilitează o comparație între rezultatele financiare reale și bugetul 
aprobat. IPSASB acceptă faptul că bugetele pot fi adesea întocmite pe baza 
costului istoric și că, în acest caz, costul istoric îmbunătățește comparația cu 
bugetul. 

BC7.19 IPSASB a admis și o opinie contrară: și anume că evaluarea și raportarea costului 
prestării serviciilor din punctul de vedere al valorii care a fost cheltuită pentru 
furnizarea acelor servicii oferă informații utile atât în scopuri decizionale, cât 
și în scopuri legate de răspundere. Deoarece costul istoric nu reflectă valoarea 
activelor la momentul la care sunt consumate, el nu oferă informații despre 
acea valoare în cazurile în care efectul schimbării prețului este semnificativ. 
Concluzia IPSASB a fost că este important ca aceste două perspective con-
trastante să fie tratate în Cadrul general conceptual.

Valoarea de piaţă și valoarea justă

BC7.20 Proiectul de expunere nu propunea valoarea justă ca bază de evaluare. În schimb, 
se propunea valoarea de piaţă, care era definită în același mod ca valoarea justă 
în literatura IPSASB la momentul la care a fost elaborat Cadrul general con-
ceptual. Mai mulți respondenţi au contestat omiterea valorii juste ca bază de 
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evaluare. Aceștia au sesizat că valoarea justă este o bază de evaluare care este 
definită și utilizată în specificarea dispoziţiilor de evaluare de către numeroși 
normalizatori mondiali și naționali și că o definiție a valorii juste fusese mult 
fo losită în literatura IPSASB. Numeroși susținători ai valorii juste considerau 
că definiția trebuie să fie o valoare de ieșire conform definiției din Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).17

BC7.21 Motivul IPSASB pentru abordarea propusă în proiectul de expunere era că va -
loarea justă este similară valorii de piață, iar includerea ambelor baze de eva luare 
ar putea crea confuzie pentru utilizatorii situaţiilor financiare. IPSASB a mai 
observat că valoarea justă în IFRS este o valoare de ieșire în mod expli  cit – spre 
deosebire de definiția valorii juste din literatura IPSASB la momentul la care era 
elaborat Cadrul general conceptual. Prin urmare, este posibil ca rele vanța valorii 
juste în sectorul public să fie limitată, în principal, la furnizarea de informații 
despre capacitatea financiară mai degrabă decât să furnizeze informații des pre 
capacitatea operațională și costul serviciilor. În plus, în acest capitol cos tul de 
înlocuire este mai degrabă o bază de evaluare de sine stătătoare decât o tehnică 
de evaluare pentru a determina valoarea justă.

BC7.22 În sectorul public, numeroase active sunt specializate și, prin urmare, diferențele 
dintre prețurile de intrare și cele de ieșire sunt semnificative. Atunci când activul 
va furniza servicii sau beneficii economice viitoare cu o valoare mai mare decât 
preţul de ieşire al activului, o măsură care reflectă valorile de ieșire nu reprezintă 
cea mai relevantă bază. Atunci când cea mai eficientă măsură din punctul de 
vedere al resurselor este vânzarea activului – deoarece valoarea ser viciilor pe 
care le va furniza sau fluxurile de trezorerie preconizate din utilizare nu sunt 
mai mari decât valoarea care ar fi primită din vânzare, este posibil ca cea mai 
relevantă bază de evaluare să fie preţul net de vânzare, care reflectă costurile 
de vânzare și, cu toate că este posibil să se bazeze pe probele de pe piață, nu 
presupune existența unei piețe deschise, active și reglementate. 

BC7.23 Atunci când a analizat meritele valorii juste ca bază de evaluare, IPSASB a 
ac ceptat că valoarea justă furnizează o bază relevantă pentru evaluarea unui 
re zultat financiar. Atunci când activele sunt înregistrate la valoarea justă, 
per formanța financiară poate fi evaluată în contextul rentabilității implicite a 
valorilor de piață. Totuși, activitățile din sectorul public nu sunt desfășurate, 
în general, în scopul obținerii unui rezultat financiar, deci relevanța evaluării 
unui astfel de rezultat este limitată.

BC7.24 La finalizarea capitolului despre evaluare, IPSASB a avut în vedere trei op țiuni 
principale de tratare a subiectului:

● Adoptarea unei definiții a valorii juste care să se bazeze pe o valoare de 
ieșire;

17 IFRS 13, Evaluarea la valoarea justă, prezintă definiția valorii juste.
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● Păstrarea definiției valorii juste în IPSAS înainte de elaborarea Cadru lui 
general conceptual; sau

● Includerea valorii de piață, mai degrabă decât a valorii juste, ca bază de 
evaluare, conform propunerii din proiectul de expunere. 

BC7.25 Adoptarea unei definiții a valorii juste bazate pe o valoare de ieșire ar fi însem-
nat utilizarea unei definiții care nu este bine aliniată cu obiectivele majorității 
entităților din sectorul public – mai degrabă furnizarea de servicii decât gene-
rarea de fluxuri de trezorerie. Nu este cert dacă măsurile bazate pe valoarea 
de ieșire ar furniza informații relevante pentru multe active deținute pentru 
ca pacitatea lor operațională și pentru datorii atunci când nu este posibil ca da-
toria să fie transferată. 

BC7.26 Includerea definiției curente a valorii juste a IPSASB sau a unei variante ușor 
modificate în Cadrul general conceptual ar fi însemnat că doi normaliza tori 
mondiali ar fi folosit definiții conceptual diferite ale aceluiași termen.

BC7.27 IPSASB a admis că neincluderea valorii juste ca bază de evaluare ar avea im-
plicații asupra literaturii IPSASB existente la momentul la care Cadrul general 
conceptual era finalizat, deoarece mai multe IPSAS-uri conțineau valoarea justă 
în dispoziţiile sau opțiunile de evaluare.

BC7.28 În concluzie, IPSASB a decis că, decât să includă o definiție a valorii juste 
bazată pe o valoare de ieșire sau o definiție a valorii juste specifică sectorului 
public, Cadrul general conceptual trebuie să includă mai degrabă valoarea de 
piață ca bază de evaluare decât valoarea justă. IPSASB consideră valoarea 
justă ca model de reprezentare a unui anumit rezultat al evaluării. IPSASB 
poate lucra în continuare la nivel de standard pentru a explica modul în care 
ba zele de evaluare din acest capitol se aliniază cu valoarea justă, așa cum sunt 
im plementate în IFRS.

Costul de înlocuire, preţul net de vânzare și valoarea de utilizare

BC7.29 Deoarece obiectivul entităților din sectorul public este de a furniza servicii, 
adesea în alte tranzacții decât cele de schimb, mai degrabă decât de a realiza 
pro fit, numeroase active nefinanciare sunt deținute în scopuri de exploatare. 
În plus, multe dintre aceste active sunt specializate și este puțin probabil să fie 
achiziționate sau vândute pe piețe deschise, active și reglementate. Valoarea de 
piață facilitează o evaluare a capacității financiare și a capacității operaționale 
în cazul în care activele operaționale nu sunt specializate și sunt tranzacționate 
pe piețe deschise, active și reglementate. Totuși, alte baze de evaluare curente 
în afară de valoarea de piață sunt necesare pentru a furniza informații utile 
despre costul serviciilor și capacitatea operațională în cazul în care activele 
sunt specializate și informațiile bazate pe piață sunt limitate.

BC7.30 În analiza bazelor de evaluare care furnizează cele mai utile informații pentru 
active operaționale specializate, IPSASB a căutat o bază care reflectă furnizarea 



CADRUL GENERAL CONCEPTUAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ CU SCOP GENERAL
PENTRU ENTITĂŢILE DIN SECTORUL PUBLIC

 131 CADRUL GENERAL CONCEPTUAL

continuă de bunuri și servicii de către entitățile din sectorul public. Cea mai 
adecvată bază pentru aceste active este cea care furnizează informații despre 
costul potenţialului de servicii care poate fi atribuit unui activ.

BC7.31 IPSASB a luat în considerare costul de reproducere ca o potențială bază de 
evaluare. Costul de reproducere este ușor de înțeles. Totuși, acesta reflectă mai 
de grabă costul obținerii unui activ identic decât costul înlocuirii potenţialului de 
servicii furnizat de un activ. Prin urmare, costul de reproducere poate reflecta 
caracteristici ale activelor care nu mai deservesc niciun scop economic, iar 
uti lizarea sa poate exagera valoarea unui activ. Costul de înlocuire evită acest 
risc deoarece se bazează pe cel mai economic cost necesar pentru ca entitatea 
să înlocuiască potenţialul de servicii al unui activ. Deși a acceptat faptul că 
determinarea costului de înlocuire poate fi, în anumite cazuri, complexă și poate 
implica raţionamente subiective, IPSASB a ajuns la concluzia potrivit căreia 
costul de înlocuire este baza curentă de evaluare care adesea îndeplinește cel 
mai bine obiectivul de evaluare și întrunește caracteristicile calitative. IPSASB 
a recunoscut că vor fi necesare îndrumări la nivel de standarde cu privire la 
abordarea față de implementarea costului de înlocuire. 

BC7.32 Așa cum admitea IPSASB, costul de înlocuire nu va fi întotdeauna o bază 
adec vată de evaluare pentru activele operaționale specializate. Există multe 
cazuri în care o entitate nu mai intenționează să continue să exploateze un 
activ. În aceste situații, costul de înlocuire nu reprezintă o bază utilă de evalu-
are, deoarece nu ar fi rațional pentru entitate să înlocuiască potenţialul de 
servicii furnizat de activ. Prin urmare, IPSASB a avut în vedere baza adecvată 
de evaluare pentru aceste situații. În aceste cazuri este mai adecvată o bază de 
evaluare specifică entității care să reflecte constrângerile la vânzare pentru o 
entitate și care să furnizeze o valoare de ieșire. IPSASB a concluzionat că preţul 
net de vânzare îndeplinește cel mai bine obiectivul evaluării. Prin urmare, preţul 
net de vânzare este inclus în acest capitol ca o bază de evaluare. De asemenea, 
preţul net de vânzare furnizează informații care îndeplinesc obiectivul evaluării 
atunci când o entitate este obligată contractual sau printr-un angajament irevo-
cabil să vândă un activ la o valoare sub cea de piață, poate pentru a îndeplini 
un obiectiv social sau politic.

BC7.33 Pentru a furniza o analiză completă a circumstanțelor în care funcționează 
en titățile din sectorul public, IPSASB a avut în vedere și situația în care nu 
ar fi rațional pentru o entitate să încerce să înlocuiască potenţialul de servicii 
încorporat de un activ, dar ar fi, totuși, mai logic ca entitatea să continue să 
exploateze activul mai degrabă decât să îl vândă imediat. Valoarea de utilizare 
include fluxuri de trezorerie sau potenţial de servicii din exploatarea continuă 
a activului și încasările din vânzare. Prin urmare, IPSASB a concluzionat că 
valoarea de utilizare trebuie inclusă ca potențială bază de evaluare. IPSASB 
a admis că această bază de evaluare nu poate fi aplicată direct într-un context 
generator de fluxuri nemonetare și că, la determinarea valorii de utilizare, ar 
putea fi necesar, prin urmare, să se utilizeze ca surogat costul de înlocuire.
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Modelul bazat pe valoarea justă

BC7.34 Așa cum se menționează la punctul BC7.20, proiectul de expunere nu propu nea 
valoarea justă ca o bază de evaluare de sine stătătoare. Totuși, propunea modelul 
de evaluare la valoarea justă ca metodă de estimare a unei evaluări atunci când 
a fost determinat că valoarea de piaţă este baza de evaluare adecvată, dar piața 
este inactivă sau, altfel, nu este deschisă sau reglementată. 

BC7.35 O mică parte dintre respondenţii la proiectul de expunere au susținut modelul 
de evaluare la valoarea justă. O parte dintre acești respondenţi considerau că 
IPSASB trebuie să furnizeze mai multe detalii cu privire la aplicarea acestui 
model. Alții susțineau modelul, dar sugerau că un model de evaluare detaliat ar 
fi inadecvat pentru Cadrul general conceptual – o parte dintre acești respondenţi 
considerau că trebuie tratat ca o tehnică de estimare la nivel de standarde. Nu-
meroși respondenţi considerau că valoarea justă trebuie propusă ca o bază de 
evaluare de sine stătătoare utilizând definiția din IFRS, în timp ce alții doreau 
mai multe detalii despre abordările față de estimarea valorii juste care să 
completeze adoptarea sa ca o bază de evaluare. La polul opus, alți respondenţi 
opinau că valoarea justă nu este adecvată pentru sectorul public. 

BC7.36 IPSASB a fost convins de opiniile celor care considerau că modelul bazat pe 
valoarea justă avea un nivel prea redus pentru Cadrul general conceptual. IPSASB 
a acceptat și opinia respondenţilor care considerau că era derutant să nu se 
definească valoarea justă ca o bază de evaluare și, în schimb, să se reintroducă 
va loarea justă prin model. Prin urmare, IPSASB a decisă să nu includă în ca-
pitolul final modelul bazat pe valoarea justă.

Modelul bazat pe valoarea privării

BC7.37 Documentul de consultare discuta modelul bazat pe valoarea privării ca argu-
ment pentru selectarea unei baze a valorii curente. Unii respondenţi și-au ex-
primat rezerva – în special față de faptul că modelul ar fi costisitor și ar impune 
o povară disproporționată asupra celor care întocmesc situații financiare, care 
ar trebui să ia în considerare trei posibile baze de evaluare pentru fiecare activ 
raportat. Mai mulți respondenţi considerau și că este mult prea complicat. A 
existat și o opinie conform căreia modelul bazat pe valoarea privării exagerează 
inutil caracteristica de tip calitativ a relevanţei și neglijează celelalte caracte-
ristici calitative.

BC7.38 Cu toate că recunoștea că modelul bazat pe valoarea privării a fost adoptat cu 
succes în unele jurisdicţii, IPSASB a admis astfel de rezerve în totalitate sau 
parțial. Prin urmare, IPSASB a inclus modelul bazat pe valoarea privării în 
pro iectul de expunere ca metodă opțională de alegere între costul de înlocuire, 
preţul net de vânzare și valoarea de utilizare atunci când s-a decis să se utilizeze 
o bază de evaluare curentă, dar nu a putut fi identificată baza adecvată în raport 
cu obiectivele raportării financiare și caracteristicile calitative.
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BC7.39 Cu toate că o mică parte dintre respondenţii la proiectul de expunere susți-
neau puternic modelul bazat pe valoarea privării, numeroși respondenţi au 
con ti nuat să aibă rezerve față de gradul de complexitate al modelului. De 
asemenea, IPSASB recunoștea o ambiguitate tehnică a modelului bazat pe 
valoarea pri vării – dacă preţul net de vânzare este mai mare decât costul de 
înlocuire s-ar putea indica o oportunitate de dezvoltare și utilizatorii trebuie să 
primească aceste informații, ceea ce modelul bazat pe valoarea privării nu ar 
face. Pe baza acestor factori, IPSASB a decis să nu includă în Cadrul gene ral 
conceptual modelul bazat pe valoarea privării. Totuși, au fost păstrate o parte 
din perspectivele oferite de acest model în analiza relației dintre costul de 
înlocuire, prețul net de vânzare și valoarea de utilizare – de exemplu, faptul că 
nu este adecvat să se evalueze un activ la costul de înlocuire dacă cel mai mare 
dintre preţul net de vânzare și valoarea de utilizare este mai mic decât costul 
de înlocuire.

Valori simbolice

BC7.40 În unele jurisdicţii, anumite active sunt recunoscute în situaţia poziţiei finan-
ciare la valori simbolice, de obicei o unitate din moneda de prezentare. Acest 
tratament este adoptat pentru a recunoaşte activele în situaţia poziţiei financiare 
propriu-zisă atunci când este dificil să se obțină o evaluare. Susținătorii valorilor 
simbolice consideră că acestea oferă informații utile utilizatorilor situaţiilor 
fi nanciare și facilitează o legătură între gestionarea activelor și procesele con-
tabile.

BC7.41 IPSASB recunoaște că această abordare are rolul de a furniza informații utile. 
Totuși, majoritatea membrilor IPSASB au fost de părere că valorile simbolice 
nu îndeplinesc obiectivul evaluării, deoarece nu furnizează informații relevante 
despre capacitatea financiară, capacitatea operațională sau costul serviciilor. 
Majoritatea IPSASB a concluzionat că decizia dacă să se recunoască sau nu un 
element ca activ trebuie luată după ce se evaluează dacă elementul corespunde 
definiţiei unui activ și criteriilor de recunoaştere din Capitolul 5, Elemente din 
situaţiile financiare, și din Capitolul 6, Recunoaşterea în situaţiile financiare. 
IPSASB a acceptat și faptul că, în cazurile în care este imposibil sau foarte 
costisitor să se obțină o evaluare, este important ca datele ce urmează să fie 
furnizate prin prezentarea informațiilor să fie atent analizate la nivel de stan-
darde.

Baze de evaluare pentru datorii
Prețul de asumare și costul descărcării

BC7.42 IPSASB a acceptat opiniile celor care observau că, de multe ori, nu va exista un 
preț de asumare deoarece multe servicii sunt furnizate de entitățile din sectorul 
public prin alte tranzacții decât cele de schimb. IPSASB a acceptat că situațiile 
în care prețul de asumare va îndeplini obiectivul evaluării sunt limitate. Totuși, 
obligaţiile asociate contractelor de asigurare și obligațiile similare, cum ar fi 
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garanţiile financiare, sunt datorii în cazul cărora prețul de asumare ar putea 
fur niza in formații relevante și reprezentative exact. În aceste cazuri, datoriile ar 
putea fi reevaluate la prețul de asumare pentru a reflecta modificările primelor 
de risc ca urmare a recunoaşterii iniţiale.

BC7.43 Unii respondenţi la proiectul de expunere se întrebau și dacă trebuie inclus 
sau nu costul descărcării. IPSASB admitea că, în multe cazuri din sectorul 
pu blic, în special în alte tranzacții decât cele de schimb, este puțin probabil să 
existe un cost de descărcare, deoarece nu va exista nicio parte externă dispusă 
să accepte transferul unei datorii de la debitor în schimbul unei anumite sume. 
Chiar și atunci când costul descărcării poate fi determinat, este puțin probabil ca 
partea externă să accepte o sumă mai mică decât costul îndeplinirii la decontare. 
Prin urmare, este posibil ca datoriile generate de alte tranzacții decât cele de 
schimb să fie evaluate la costul îndeplinirii și adesea aceasta va fi singura bază 
de evaluare practică și relevantă. Totuși, IPSASB a decis să păstreze în Cadrul 
general conceptual prețul de asumare și costul descărcării ca baze de evaluare 
deoarece pot exista cazuri izolate în care aceste baze de eva luare îndeplinesc 
obiectivul evaluării.

Alte aspecte 
BC7.44 Documentul de consultare a solicitat opiniile respondenţilor cu privire la ur-

mă toarele două aspecte legate de evaluare: 

● Tratamentul riscului propriului credit al unei entități și schimbările va-
lo rii atribuibile modificărilor riscului propriului credit al unei entități; 
și

● Dacă evaluarea unui activ trebuie să reflecte doar potenţialul de servicii 
legat de utilizarea sa actuală sau dacă evaluarea unui activ trebuie să 
includă valoarea marginală asociată posibilei sale utilizări alternative. 

BC7.45 Majoritatea respondenţilor care au comentat pe marginea acestor aspecte au 
considerat că ar fi fost mai adecvat tratate la nivel de standarde decât în Cadrul 
general conceptual. IPSASB a fost de acord cu această opinie, în consecință 
aceste aspecte nu sunt tratate în Cadrul general conceptual. IPSASB a observat 
că atunci când valoarea de piaţă este utilizată pentru a evalua o datorie este 
necesar să se aibă în vedere tratamentul riscului propriului credit al entității. 
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CAPITOLUL 8: PREZENTAREA ÎN RAPOARTELE 
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Bază pentru concluzii
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Introducere
8.1 Acest capitol prezintă conceptele aplicabile prezentării informațiilor în GPFR-uri, 

inclusiv situațiile financiare ale guvernelor și ale altor entități din sectorul public 
(entități).

8.2 Prezentarea este corelată cu Capitolele 1-4 – obiectivele raportării financiare, 
necesitățile utilizatorilor, caracteristicile calitative, constrângerile asupra infor ma-
țiilor incluse în GPFR-uri și entitatea raportoare, toate influențează deciziile legate 
de prezentare. Pentru informațiile raportate în situațiile financiare, prezentarea 
este asociată și cu definițiile elementelor, criteriile de recunoaştere și bazele de 
eva luare identificate în Capitolele 5-7 – de exemplu:

● Definiția elementelor afectează datele care pot fi prezentate în situațiile 
fi nanciare;

● Aplicarea criteriilor de recunoaştere afectează amplasarea informațiilor; și

● Selectarea bazelor de evaluare are impact asupra informațiilor prezentate 
cu privire la metodologiile de evaluare.

Limba în care sunt emise situațiile financiare și alte GPFR-uri

8.3 Limba (sau limbile) în care sunt emise situațiile financiare și alte GPFR-uri sus țin(e) 
îndeplinirea obiectivelor raportării financiare și caracteristicile calitative. Toate 
versiunile traduse trebuie să fie fidele versiunii în limba-sursă. Versiunea tra dusă 
va fi disponibilă pentru a răspunde necesităților utilizatorilor cu trimitere la:

● Dispoziţiile legale din jurisdicţia entității; și

● Costurile de traducere și beneficiile.

Prezentare

8.4 Prezentarea cuprinde selectarea, amplasarea și organizarea informațiilor care sunt 
raportate în GPFR-uri.

8.5 Scopul prezentării este de a furniza informații care să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor raportării financiare și care respectă caracteristicile calitative, ținând 
cont, în același timp, de constrângerile privind informațiile incluse în GPFR-uri. 
Deciziile legate de selectarea, amplasarea și organizarea informațiilor sunt luate 
ca urmare a nevoilor utilizatorilor de informații despre fenomenele economice 
și de altă natură. 

8.6 Capitolul 1 explică faptul că este probabil ca GPFR-urile să cuprindă rapoarte 
multiple, fiecare răspunzând mai direct anumitor aspecte ale obiectivelor raportării 
financiare și anumitor probleme care intră sub incidența raportării financiare. Pe 
lângă situațiile financiare, GPFR-urile furnizează informații relevante pentru, de 
exemplu, evaluările performanței serviciilor unei entități și ale sustenabilității 
finanțelor sale. Obiectivele raportării financiare, aplicate în domeniile acoperite 
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de un anumit raport, ghidează deciziile legate de prezentare pentru respectivul 
raport.

8.7 Deciziile legate de prezentare pot:

● Conduce la elaborarea unui nou GPFR, migrarea informațiilor între rapoa rte 
sau combinarea rapoartelor existente; sau

● Să fie decizii detaliate cu privire la selectarea, amplasarea și organizarea 
in for mațiilor în cadrul GPFR-urilor.

Deciziile legate de prezentare sunt corelate

8.8 Deciziile privind selectarea, amplasarea și organizarea informațiilor sunt core-
late și, în practică, este posibil să fie analizate împreună. Volumul sau tipul de 
in formații selectate ar putea determina dacă vor fi incluse într-un raport separat 
sau organizate în tabele sau grafice separate. Următoarele trei secțiuni detaliază 
separat fiecare decizie legată de prezentare. 

Selectarea informațiilor
8.9 Deciziile privind selectarea informațiilor se referă la informațiile care sunt rapor-

tate:

● În situaţiile financiare; și

● În GPFR-urile din afara situaţiilor financiare (alte GPFR-uri).

8.10 Așa cum se explică în Capitolul 2, Obiectivele și utilizatorii raportării finan  cia-
re cu scop general, obiectivele raportării financiare sunt de a furniza informații 
despre entitate care să fie utile utilizatorilor GPFR-urilor în scopuri decizionale și 
legate de răspundere. Capitolul 2 descrie tipurile de informații de care au nevoie 
utilizatorii pentru a îndeplini obiectivele raportării financiare. Această descriere 
oferă îndrumări atunci când se decide dacă sunt sau nu necesare anumite tipuri 
de rapoarte. Acest capitol se concentrează pe selectarea informațiilor care vor fi 
prezentate în GPFR-uri, inclusiv situaţiile financiare și alte rapoarte.

Selectarea informațiilor – natura informațiilor 

Natura informațiilor din situaţiile financiare

8.11 Necesitățile utilizatorilor legate de informații identificate în Capitolul 2 stau la 
baza selectării informațiilor pentru situaţiile financiare. Acele necesități includ in-
formații despre poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie 
ale unei entităţi cu scopul de a:

● Permite utilizatorilor să identifice resursele entității și să pretindă acele 
re surse la data de raportare;

● Fi folosite în evaluarea unor aspecte precum măsura în care entitatea a do-
bândit resursele în mod economic și le-a utilizat în mod eficient și eficace 
în vederea îndeplinirii obiectivelor sale de prestare de servicii; și
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● Fi folosite în evaluări ale performanţei financiare, lichidității și solvabili tă ții 
entității.

8.12 Situaţiile financiare pot furniza și informații care ajută utilizatorii să evalueze în 
ce măsură:

● Entitatea și-a îndeplinit obiectivele financiare; 

● Veniturile, cheltuielile, fluxurile de trezorerie și rezultatele financiare ale 
entității sunt conforme cu bugetele aprobate; și

● O entitate a aderat la legislația relevantă sau la altă autoritate care guver-
nează colectarea și utilizarea banilor publici. 

8.13 Situaţiile financiare nu raportează în mod cuprinzător despre performanța ser-
vi ciilor unei entități. Totuși, informațiile din situaţiile financiare pot furniza 
in formații re levante în raport cu aspecte financiare ale performanței serviciilor, 
cum ar fi informații despre:

● Venituri, cheltuieli și fluxuri de trezorerie aferente serviciilor; și 

● Active și datorii care furnizează informații pentru evaluările utilizatorilor 
despre, spre exemplu, capacitatea operațională sau riscurile financiare care 
ar putea afecta prestarea serviciului ale unei entități.

8.14 Alte rapoarte din GPFR-uri prezintă informații suplimentare față de situaţiile fi    -
nan ciare. Aceste informații pot include, de exemplu:

● Informații despre sustenabilitatea finanțelor publice ale unei entități;

● Discutarea și analizarea situațiilor financiare; sau

● Informații despre performanța serviciilor.

Informații selectate pentru reproducere sau descriere 

8.15 Informațiile sunt selectate pentru reproducere sau descriere în GPFR-uri. In for    -
mațiile selectate pentru reproducere transmit mesaje-cheie într-un GPFR, în timp 
ce informațiile selectate pentru descriere fac informațiile reproduse mai utile, 
furnizând detalii care ajută utilizatorii să înțeleagă informațiile reproduse. Des -
crierea informațiilor nu este un substitut al reproducerii.

8.16 În general, trebuie să se evite repetiția informațiilor într-un GPFR. Totuși, aceleași 
informații pot fi atât reproduse, cât și descrise. De exemplu, o reproducere com-
pletă în situaţiile financiare propriu-zise poate fi repetată în note, caz în care notele 
furnizează o dezagregare a totalului reprodus. În mod similar, aceleași informații 
pot fi prezentate în GPFR-uri diferite pentru a trata scopurile lor diferite.

Informații selectate pentru reproducere

8.17 Fiecare GPFR cuprinde mesaje-cheie care sunt comunicate, deci fiecare GPFR 
con ține informații reproduse. Informațiile reproduse sunt păstrate la un nivel 
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concis, inteligibil, pentru ca utilizatorii să se poată concentra pe mesajele-cheie 
prezentate și să nu fie distrași de detalii care, altfel, ar ascunde acele mesaje. 
In  formațiile reproduse sunt prezentate vizibil, utilizându-se tehnici adecvate de 
pre zentare cum ar fi o etichetare clară, chenare, tabele și grafice.

8.18 Elementele reproduse în situaţiile financiare propriu-zise furnizează informații 
despre aspecte cum ar fi poziţia financiară, performanţa financiară și fluxurile de 
trezorerie ale entității raportoare.

8.19 Evaluarea dacă un element îndeplinește criteriile de recunoaştere este una dintre 
etapele-cheie pentru a determina dacă informațiile sunt reproduse în situaţia 
poziţiei financiare sau în situaţia performanței financiare propriu-zisă și/sau des-
crise fie în note, fie în alt loc în GPFR-uri. În alte cazuri, de exemplu, o situație a 
fluxurilor de trezorerie, informațiile reproduse vor susține și realizarea obiectivelor 
raportării financiare. 

8.20 Elaborarea dispoziţiilor referitoare la reproducerea elementelor-rând și a totalurilor 
implică stabilirea unui echilibru între standardizarea informațiilor reproduse, care 
facilitează inteligibilitatea, și informațiile care sunt adaptate pentru factori specifici 
entității. Scopul dispoziţiilor standardizate privind reproducerea, precum și al 
informațiilor specifice entității este de a garanta că informațiile necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor raportării financiare sunt disponibile tuturor entităților, 
permițând, în același timp, ca informațiile să fie reproduse într-un mod care reflectă 
natura și operațiunile anumitor entități.

Informații selectate pentru descriere

8.21 Este posibil ca informațiile descrise să includă:

● Baza pentru informațiile reproduse, cum ar fi politicile sau metodologiile 
aplicabile; 

● Dezagregări ale informațiilor reproduse; și 

● Date care prezintă o parte din, dar nu toate, aspectele asociate informațiilor 
reproduse – de exemplu, descrieri de date care îndeplinesc o parte din, dar 
nu toate, caracteristicile definiției unui element18 sau descrieri de date care 
corespund definiţiei unui element, dar nu și criteriului de recunoaștere.

8.22 Nivelul de detaliu asigurat de informațiile descrise contribuie la îndeplinirea obiec-
  ti velor raportării financiare, fără a fi excesiv. Informațiile descrise, ca și in for-
mațiile reproduse, sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor raportării finan-
ciare.

18 Capitolul 5, Elemente din situaţiile financiare, explică faptul că alte resurse și alte obligaţii care 
nu corespund definiţiei elementelor pot fi recunoscute pentru a contribui la obiectivele raportării 
fi nan ciare.
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8.23 Informațiile descrise în notele la situaţiile financiare:

● Sunt necesare pentru ca un utilizator să înțeleagă situaţiile financiare; 

● Furnizează informații care prezintă situaţiile financiare în contextul enti tății 
și al mediului de operare al acesteia; și 

● Vor avea, în general, o relație clară și demonstrabilă cu informațiile repro-
duse în situaţiile financiare propriu-zise (situația financiară propriu-zisă) 
de care țin.

8.24 Informațiile descrise în notele la situaţiile financiare pot include și:

● Factorii specifici entității care pot influența raționamentele despre infor ma-
țiile raportate (de exemplu, informații despre părțile asociate și entitățile 
con trolate sau interesele în alte entități);

● Baza pentru informațiile reproduse (de exemplu, informații despre politicile 
contabile și evaluare, inclusiv metodele de evaluare și incertitudinile eva-
luării atunci când este cazul);

● Dezagregările sumelor reproduse în situațiile propriu-zise (de exemplu, o 
scindare a imobilizărilor corporale în diferite clase);

● Elementele care nu corespund definiţiei unui element sau criteriilor de re-
cunoaștere, dar sunt importante pentru o înțelegere a finanțelor unei entități 
și a capacității acesteia de a furniza servicii – de exemplu, informații des pre 
evenimente și condiții care ar putea afecta fluxurile de trezorerie viitoare 
sau potenţialul de servicii, inclusiv natura lor, posibilele efecte asupra flu-
xu rilor de trezorerie sau potențialului de servicii, probabilitatea apariției și 
sensibilitatea la schimbări ale condițiilor; și 

● Informații care pot explica tendințele de bază care afectează totalurile re-
produse. 

Principii aplicabile în selectarea informațiilor

8.25 Deciziile cu privire la ce informații trebuie reproduse și descrise implică anali-
zarea: 

● Obiectivelor raportării financiare; 

● Caracteristicilor calitative și a constrângerilor asupra informațiilor incluse 
în GPFR-uri; și

● Fenomenelor economice și de altă natură relevante despre care pot fi nece-
sare informații. 

8.26 Selectarea informațiilor conduce la informații care contribuie la îndeplinirea obiec-
tivelor raportării financiare, aplicabile domeniului acoperit de un anumit raport, și 
asigură nivelul adecvat de detaliu. Deciziile cu privire la selectarea informațiilor 
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implică stabilirea priorității informațiilor și rezumarea acestora. Se lec tarea in-
for  ma țiilor evită supraîncărcarea cu informații care reduce inteligi bilitatea. Prea 
multe informații pot face dificil pentru utilizatori să înțeleagă mesajele-cheie și, 
în consecință, subminează îndeplinirea obiectivelor raportării financiare.

8.27 Persoanele care întocmesc situații financiare, prin aplicarea prevederilor și a ra-
ţionamentului lor profesional, sunt responsabile pentru asigurarea că informațiile 
care îndeplinesc obiectivele raportării financiare și corespund caracteristicilor 
calitative sunt furnizate în GPFR-urile pe care le întocmesc.

8.28 Deciziile legate de selectarea informațiilor necesită o revizuire continuă și critică. 
Informațiile identificate pentru o posibilă selecție sunt revizuite așa cum sunt 
ela  borate și pregătite pentru prezentare, cu trimitere special spre relevanța lor, 
pragul de semnificaţie și raportul cost-beneficiu ale acestora, deși în selectarea 
informațiilor se aplică toate caracteristicile calitative și constrângerile. Deciziile 
anterioare pot necesita reconsiderare deoarece noile informații pot face ca 
dispoziţiile existente privind informațiile să fie redundante, făcând ca acele ele-
mente să nu mai respecte caracteristicile calitative și/sau constrângerile.

8.29 Toate tranzacţiile, evenimentele și alte elemente semnificative raportate sunt 
pre zentate într-un mod care reflectă mai degrabă fondul decât forma lor juridică 
sau de altă natură, astfel încât să fie respectate caracteristicile calitative legate de 
relevanţă și exactitatea în reprezentare.

8.30 Beneficiile utilizatorilor din primirea informațiilor trebuie să justifice costurile 
pentru entități aferente colectării și prezentării informațiilor. Atunci când se face 
această evaluare, este important să se aibă în vedere modul în care elementele 
individuale afectează perspectiva generală prezentată și natura informațiilor pre-
zentate. Elemente care pot părea să aibă beneficii reduse atunci când sunt ana lizate 
separat pot prezenta beneficii mult mai mari atunci când contribuie la prezentarea 
unui set complet de informații.

8.31 Informațiile trebuie prezentate în timp util pentru a permite utilizato rilor să tragă 
la răspundere conducerea și pentru a argumenta deciziile utilizatorilor.

8.32 GPFR-urile pot include informații suplimentare derivate din alte surse decât sis  -
temul informațional financiar. Caracteristicile calitative se aplică în cazul aces tor 
informații. Data furnizării acestor informaţii suplimentare trebuie să fie cât se 
poate de apropiată de data de raportare a situaţiilor financiare, pentru ca in for-
ma  țiile raportate să fie oportune. 

Principii de selectare a informațiilor pentru reproducere și descriere

8.33 Deciziile legate de reproducerea sau descrierea informațiilor se aplică atât si-
tua   țiilor financiare, cât și altor GPFR-uri. Obiectivele raportării financiare sunt 
apli  cate în domeniile acoperite de un anumit raport pentru a ghida identificarea 
infor mațiilor pentru reproducere sau descriere. Identificarea informațiilor pentru 
repro  ducere și descriere într-un anumit GPFR poate implica elaborarea:
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● Unor principii de clasificare;

● Unei liste de tipuri generale de informații care sunt reproduse și a unei liste 
similare de tipuri generale de informații care sunt descrise; și/sau 

● Unor liste cu informații specifice pe care trebuie să le reproducă sau să le 
des crie persoanele care întocmesc situațiile financiare.

8.34 Deciziile privind selectarea informațiilor care urmează să fie reproduse și des crise 
se iau:

● Mai degrabă prin corelare reciprocă decât în mod izolat; și

● Pentru a comunica eficient un set integrat de informații. 

8.35 Deciziile privind selectarea în raport cu informațiile din alte GPFR-uri sunt luate 
după analiza atentă a relației dintre celelalte GPFR-uri și situaţiile financiare.

Amplasarea informațiilor
8.36 Deciziile cu privire la amplasarea informațiilor se referă la care:

● Raport cuprinde informațiile respective; și 

● Componentă a unui raport cuprinde informațiile. 

8.37 Amplasarea informațiilor are un efect asupra contribuţiei pe care o au informațiile 
la îndeplinirea obiectivelor raportării financiare și a caracteristicilor calitative. 
Am plasarea poate afecta modul în care utilizatorii interpretează informațiile și 
com parabilitatea informațiilor. Amplasarea poate fi utilizată pentru a:

● Transmite importanța relativă a informațiilor și conexiunile cu alte elemente 
de informație; 

● Transmite natura informațiilor; 

● Conecta diverse elemente de informație care se combină pentru a răspunde 
cerinței unui anumit utilizator; și

● Distinge între informațiile selectate pentru reproducere și cele selectate 
pen tru descriere. 

Principii de alocare a informațiilor între diferite rapoarte 

8.38 Factorii relevanți pentru deciziile privind alocarea informațiilor între situaţiile fi -
nan ciare și alte GPFR-uri includ:

● Natura: dacă natura informațiilor, de exemplu, istorice versus prospective, 
susține includerea informațiilor fie în același GPFR, fie într-un alt GPFR, 
din cauza considerentelor legate de comparabilitate și/sau inteligibilitate, 
spre exemplu;
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● Specificul jurisdicţiei: dacă factorii specifici jurisdicţiei, cum ar fi preve de-
rile legale, stipulează dispoziţii referitoare la amplasarea informațiilor; și

● Corelarea: dacă informațiile suplimentare prevăzute trebuie sau nu să fie 
strâns corelate cu informațiile deja incluse în raportul existent. Trebuie 
eva   luate corelările dintre toate informațiile, nu doar cele dintre informațiile 
noi și cele existente.

8.39 Factorii de mai sus, care sunt exprimați din perspectiva adăugării informațiilor la 
un set existent de informații, se aplică și atunci când se analizează dacă gruparea 
informațiilor existente ar putea sau nu să fie îmbunătățită, situație discutată în 
secțiunea despre organizarea informațiilor. 

8.40 Poate fi necesar un GPFR separat atunci când: 

● Se identifică cerințe de informații suplimentare pentru utilizatori care nu 
sunt satisfăcute de un raport existent; și 

● Este mai probabil ca un GPFR separat să îndeplinească obiectivele rapor tării 
financiare și caracteristicile calitative decât includerea informațiilor într-un 
raport existent.

Principii de amplasare a informațiilor într-un raport

8.41 Punctul 8.17 din acest capitol stipulează că informațiile reproduse sunt prezen-
tate vizibil, utilizând tehnici adecvate de prezentare – amplasarea este una dintre 
mo dalitățile posibile. Amplasarea informației în cadrul unui raport garantează că 
informațiile reproduse sunt suficient de vizibile și nu sunt mascate de alte in for-
mații mai detaliate și prezentate mai amplu.

8.42 Amplasarea informațiilor în situaţiile financiare contribuie la comunicarea unei 
perspective financiare complete a unei entități. 

8.43 Pentru situaţiile financiare, informațiile reproduse sunt amplasate în situația pro-
priu-zisă adecvată, în timp ce descrierile de informații se fac în note. Distincția 
între informațiile reproduse și cele descrise prin intermediul amplasării garantează 
că acele elemente care sunt direct legate de aspecte de comunicare, cum ar fi poziţia 
financiară, performanţa financiară și fluxurile de trezorerie ale unei entități, pot 
fi evidențiate, cu alte informații mai detaliate furnizate prin prezentări în note.

8.44 Pentru alte GPFR-uri, informațiile reproduse pot fi amplasate fie separat de in -
for mațiile descrise, fie în același loc, dar distinct de informațiile descrise și evi-
den țiate prin utilizarea unei alte tehnici de prezentare. 

Organizarea informațiilor
8.45 Organizarea informațiilor se referă la aranjarea, gruparea și ordonarea informa-

țiilor, care includ decizii referitoare la:
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● Modul în care sunt aranjate informațiile în cadrul unui GPFR; și

● Structura generală a unui GPFR.

8.46 Organizarea informației implică o serie de decizii care includ decizii privind uti-
lizarea referinţelor încrucişate, a tabelelor, graficelor, titlurilor, numerotărilor și 
aranjarea elementelor în cadrul unei anumite componente a unui raport, inclusiv 
decizii privind ordinea elementelor. Organizarea informațiilor poate afecta modul 
în care utilizatorii le interpretează.

Natura informațiilor relevante pentru organizare 

8.47 Deciziile privind organizarea informațiilor țin cont de:

● Importanța relațiilor dintre informații; și 

● Faptul că informațiile urmează să fie reproduse sau descrise.

Tipuri de relații

8.48 Relațiile importante includ, fără a se limita la:

● Îmbunătățire; 

● Similaritate; și 

● Scop comun. 

8.49 Îmbunătățire: informațiile aflate într-un loc dintr-un GPFR pot fi îmbunătățite cu 
ajutorul informațiilor furnizate în alt loc. De exemplu, informațiile despre buget, 
informațiile prospective și cele despre performanța serviciului îmbunătă țesc 
informațiile din situaţiile financiare. Tabelele și graficele pot fi utilizate pentru a 
îmbunătăți inteligibilitatea informațiilor narative. Legăturile cu informații rapor-
tate în afara GPFR-urilor pot îmbunătăți inteligibilitatea informațiilor raportate 
în GPFR-uri. 

8.50 Similaritate: o relație de similaritate există acolo unde informațiile raportate 
în tr-un loc se bazează pe informații raportate în alt loc din GPFR-uri, iar in for-
mațiile fie nu au fost ajustate, fie au suferit ajustări relativ minore. De exem plu, 
dacă informațiile despre performanța serviciului includ costul serviciilor sau 
valoarea activelor utilizate în diferite servicii, atunci poate fi util să se arate 
mo dul în care acele totaluri sunt asociate cu cheltuielile și activele raportate în 
situaţiile financiare. Un alt exemplu este relația dintre cheltuielile totale raportate 
în comparație cu bugetul, pe de o parte, și cheltuielile totale raportate în situația 
performanţei financiare, pe de altă parte. O reconciliere între două valori diferite 
poate îmbunătăți inteligibilitatea pentru utilizatori a finanțelor unei entități. 

8.51 Scop comun: o relație de scop comun există atunci când informațiile raportate în 
locuri diferite contribuie la același scop. Un exemplu este cazul în care situații și 
descrieri diferite furnizează informații necesare pentru evaluări ale răspunderii 
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pentru serviciile prestate. Informațiile despre (a) costul real și cel bugetat al unor 
di verse servicii, (b) resursele financiare și non-financiare utilizate în prestarea de 
di verse servicii și (c) prestarea viitoare a unor diverse servicii pot fi incluse în 
locuri diferite. Pentru a clarifica relația dintre informații aflate în locuri dife rite, 
poate fi adecvat să se organizeze informațiile prin tehnici cum ar fi titluri și tri-
mi teri comune.

8.52 Pot exista relații între informații în diverse:

● GPFR-uri; 

● Componente din cadrul unui GPFR; și 

● Părți ale unei singure componente. 

Gruparea informațiilor

8.53 Cei trei factori menționați în secțiunea despre selectarea informațiilor ca fiind 
aplicabili la luarea deciziilor privind amplasarea informațiilor – corelare, natura 
informațiilor și considerente specifice jurisdicţiei – se aplică și atunci când se 
analizează dacă gruparea informațiilor existente poate sau nu să fie îmbunătățită. 
Deciziile privind gruparea eficientă a informațiilor au în vedere corelările dintre 
seturi de informații, natura diferitelor seturi de informații și, în măsura în care 
este adecvat, factori specifici jurisdicţiei. 

Principii aplicabile organizării informațiilor 

8.54 Organizarea informațiilor:

● Susține îndeplinirea obiectivelor raportării financiare; și 

● Ajută ca informațiile raportate să respecte caracteristicile calitative. 

8.55 Organizarea informațiilor:

● Ajută ca mesajele-cheie să fie inteligibile; 

● Identifică în mod clar relațiile importante; 

● Conferă o vizibilitate corespunzătoare informațiilor care transmit mesa je-
cheie; și

● Facilitează comparațiile.

8.56 Informațiile asociate sunt corelate prin utilizarea unor titluri, a unei ordini a pre-
zentării consecvente și/sau a altor metode adecvate relației și tipului de informație. 
Acolo unde se fac corelări cu informații din afara GPFR-urilor este important ca:

● Corelările cu informații din alte surse să nu submineze respectarea de că tre 
un GPFR a caracteristicilor calitative; și
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● Data emiterii acestor informaţii corelate să fie cât se poate de apro piată de 
da ta de raportare a situaţiilor financiare, pentru ca informațiile ra por tate să 
fie oportune.

Comparabilitate

8.57 Organizarea informațiilor ia în considerare beneficiile prezentării consecvente în 
timp. Prezentarea consecventă susține capacitatea utilizatorilor de a înțelege in-
formațiile și facilitează accesul acestora la informații. Aceasta ajută la respectarea 
caracteristicii calitative legate de comparabilitate.

Principii pentru organizarea informațiilor în cadrul situaţiilor financiare 

8.58 Informațiile reproduse în situaţiile financiare propriu-zise sunt, de obicei, organi-
zate în totaluri și subtotaluri numerice. Organizarea acestora oferă o perspectivă 
structurată asupra unor aspecte cum ar fi poziţia financiară, performanţa financiară 
și fluxurile de trezorerie ale entității raportoare.

8.59 Pentru situaţiile financiare, pot exista relații între:

● Subseturi de valori reproduse sau modificări ale valorilor reproduse și im-
pac  tul acestora asupra poziției financiare, a performanţei financiare și/sau 
flu xurilor de trezorerie ale entității;

● Diferite valori reproduse în situaţii financiare diferite, care reflectă toate im -
pactul unui eveniment extern comun sau contribuie împreună la inteligibi-
li tatea unui aspect legat de poziţia financiară sau de performanţa financiară 
a entității; și

● Valorile reproduse și descrierile aferente din note care furnizează informații 
ce explică sau pot, în alt mod, ajuta utilizatorii să înțeleagă elementele re-
pro duse. 

8.60 Organizarea informațiilor din situaţiile financiare include decizii referitoare la:

● Tipul și numărul de situații;

● Dezagregarea totalurilor în subcategorii semnificative; 

● Ordonarea și gruparea elementelor reproduse în fiecare situație;

● Identificarea agregatelor (aditive și substractive); și

● Identificarea altor informații pentru includerea în situația propriu-zisă.

8.61 Informațiile descrise în notele la situaţiile financiare sunt organizate astfel încât 
re lațiile cu elementele raportate în situaţiile financiare propriu-zise să fie clare. 
No  tele sunt parte integrantă a situaţiilor financiare.
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Principii de organizare a informațiilor în alte GPFR-uri

8.62 Cum este și cazul situațiilor financiare, organizarea informațiilor în alte GPFR-uri 
ajută la garantarea inteligibilității mesajelor-cheie transmise prin intermediul in-
for mațiilor reproduse. Este probabil ca prezentarea ce identifică în mod clar re lații 
importante să sporească măsura în care un raport:

● Îndeplinește obiectivele raportării financiare; și 

● Corespunde caracteristicilor calitative. 

8.63 Corelarea informațiilor asociate ajută utilizatorii să identifice informațiile im por-
tante. Unele informații sunt mai inteligibile atunci când sunt organizate în grafice, 
scheme, tabele, funcții sau indicatori-cheie privind performanța. Alte in for mații 
pot fi prezentate mai eficient într-o formă narativă. Organizarea in formațiilor ajută 
utilizatorii să înțeleagă legăturile dintre informațiile din cadrul aceluiași GPFR.

8.64 Organizarea informațiilor facilitează comparațiile cum ar fi clarificarea situațiilor 
în care elementele sunt similare sau diferite. Comparabilitatea între perioade este 
facilitată prin evitarea modificărilor asupra modului în care sunt organizate in-
for mațiile pentru aceeași entitate de la un an la altul, cu excepția situației în care 
aceste modificări sporesc relevanța și inteligibilitatea. Comparațiile între entități 
sunt facilitate atunci când entități raportoare diferite organizează în moduri simi-
lare informațiile pe care le prezintă.
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din Cadrul general con-
ceptual. 

Concepte aplicabile prezentării în GPFR-uri

BC8.1 Acest capitol descrie conceptele aplicabile prezentării în GPFR-uri, inclu zând 
atât situaţiile financiare, cât și informaţiile suplimentare care îmbunătă țesc, 
com plementează și completează situaţiile financiare. Pe parcursul elaborării 
pre   zentului capitol, o parte dintre respondenţii la Documentul de consultare, 
Pre zentarea în rapoartele financiare cu scop general (documentul de consul-
tare), și la Proiectul de expunere, Prezentarea în rapoartele financiare cu scop 
general (proiectul de expunere), susțineau că IPSASB trebuie să se concen-
treze exclusiv pe situaţiile financiare. În opinia unora dintre respondenţii care 
susțineau propunerea de abordare mai completă, conceptele rezultate trebuie de 
asemenea să fie suficient de detaliate pentru a trata aspecte specifice situaţiilor 
finan ciare.

BC8.2 IPSASB consideră că prezentarea eficientă a informațiilor atât în situaţiile 
fi  nan ciare, cât și în alte GPFR-uri este foarte importantă pentru îndeplinirea 
obiec  tivelor raportării financiare. Prezentarea informațiilor în alte GPFR-uri 
pre zintă provocări specifice pentru IPSASB și persoanele care întocmesc situații 
financiare, fapt care face elaborarea de concepte aplicabile esențială pentru 
îndrumarea ela  borării dispoziţiilor de prezentare din IPSAS-uri și din RPG-uri. 
Totuși, IPSASB admitea necesitatea de a emite concepte suficient de detaliate 
pentru apli carea în situaţiile financiare. Prin urmare, prezentul capitol descrie 
concepte de prezentare pentru toate GPFR-urile și prezintă mai aprofundat 
conceptele apli cabile situațiilor financiare.

Prezentarea în situaţiile financiare 

BC8.3 Detaliile suplimentare furnizate în situaţiile financiare răspund, așa cum se 
men ționează mai sus, necesității de a garanta că propunerile de concepte sunt 
aplicabile în cazul situațiilor financiare. Totuși, prezentul capitol nu propune 
numărul sau tipul de situaţii financiare care trebuie specificat în IPSAS-uri și 
RPG-uri. Această metodă recunoaște că, la nivel internațional, unele persoane 
care întocmesc situații financiare tratează situaţiile financiare „principale” ca 
dispoziţie minimă, persoana care întocmește situațiile financiare având libertatea 
de a adăuga și alte situații – de exemplu, situații suplimentare care enumeră 
angajamentele sau datoria din sectorul public – la situaţiile financiare impuse 
de IPSAS-uri. Ea este consecventă și cu ne cesitatea de a evita supradetalierea 
la nivel de Cadru general conceptual.

BC8.4 De asemenea, în acest capitol nu se intenționează să se identifice o listă de in-
formații care să fie inclusă în situaţiile financiare, inclusiv în note. Mai exact, 
con ceptele de prezentare aplicabile situațiilor financiare vor rămâne relevante 
pe măsură ce au loc modificări în arii cum ar fi:
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● Tipul de informații necesar pentru a îndeplini în mod adecvat obiectivele 
raportării financiare; 

● Tehnologia informației disponibilă pentru a prezenta informații în 
GPFR-uri; și

● Tipul de fenomene economice sau de altă natură despre care situaţiile 
fi nan ciare prezintă informații. 

Limba în care sunt emise situațiile financiare și alte GPFR-uri

BC8.5 Unii respondenţi la proiectul de expunere și-au exprimat opinia că limba (sau 
limbile) în care sunt emise situaţiile financiare și alte GPFR-uri are implicații 
asupra măsurii în care acestea vor ajuta la îndeplinirea obiectivelor raportării 
financiare și la respectarea caracteristicilor calitative. Pentru a soluționa această 
problemă, IPSASB a decis că prezentul capitol trebuie să trateze limba (limbile) 
în care sunt emise GPFR-urile. Calitatea oricărei traduceri va influența cât de 
util este un GPFR pentru utilizatorii care depind de acea traducere. Calitatea 
tra ducerii trebuie să fie suficient de bună pentru a garanta că versiunea tra-
dusă / versiunile traduse este fidelă / sunt fidele versiunii în limba originală. 
O traducere fidelă permite utilizatorilor să obțină aceeași inteligibilitate ca în 
cazul în care un vorbitor nativ citește versiunea în limba originală.

Prezentare, reproducere și descriere

BC8.6 Pe parcursul elaborării prezentului capitol au fost propuse definiri pentru 
„pre   zentare”, „reproducere”, „descriere”, „informații esențiale” și „informaţii 
jus tificative”. Respondenţii au avut opinii diferite despre măsura în care de fi-
ni țiile erau adecvate. A existat o susținere semnificativă a definirii prezentării, 
care acoperă selectarea, amplasarea și organizarea informațiilor. O parte dintre 
respondenţi s-au opus introducerii acestor definiri deoarece con siderau că 
termenii „prezentare” și „descriere” fuseseră folosiți la scară largă de către 
normalizatori și aveau înțelesuri general acceptate. Unii dintre res pondenţii 
la proiectul de expunere susțineau alinierea terminologiei IPSASB cu cea de 
prezentare pentru situaţiile financiare aflată în curs de elaborare de către Con-
siliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în cadrul proiec tului său 
de actualizare a Cadrului general conceptual. 

BC8.7 IPSASB consideră că existența unei terminologii care se aplică în cazul tuturor 
informațiilor incluse în GPFR-uri, și nu doar în cazul situațiilor financiare, 
poate preveni alinierea completă cu terminologia care se referă doar la situaţiile 
fi nanciare. Dacă termenul „prezentare” se aplică în cazul informațiilor care 
transmit mesaje-cheie în situaţiile financiare, atunci extinderea aceluiași ter-
men asupra altor informații incluse în GPFR-uri modifică înțelesul termenului 
respectiv. Termenul „reproduce” indică faptul că informațiile care transmit 
mesaje-cheie pot fi selectate fie pentru situaţiile financiare, fie pentru alte in-
formații incluse în GPFR-uri.
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BC8.8 IPSASB consideră că distincția dintre prezentare şi descriere utilizată în unele 
jurisdicţii, unde prezentarea se aplică în cazul procesului de raportate a in for-
mațiilor într-o situație propriu-zisă, iar descrierea se aplică în cazul procesului 
de raportare a informațiilor în note, nu este adecvată în cazul conceptelor de 
prezentare pentru GPFR-uri. Distincțiile care se concentrează pe situaţiile fi-
nanciare au o utilitate redusă și pot fi ambigue pentru alte GPFR-uri din afara 
situaţiilor financiare. În contextul situațiilor financiare, reproducerea și des-
crierea informațiilor susțin o distincție clară între procesul de raportare a in-
formațiilor într-o situaţie financiară propriu-zisă – reproducere – și cel al ra-
portării informațiilor în notele la situaţiile financiare – descriere. Din aceste 
mo tive, IPSASB a păstrat definițiile prezentării, reproducerii și descrierii pro-
puse în proiectul de expunere cu explicații revizuite. 

BC8.9 Definirea prezentării propusă în documentul de consultare include atât ce este 
prezentarea – selectarea, amplasarea și organizarea informațiilor –, cât și rolul 
prezentării – trebuie să îndeplinească obiectivele raportării financiare, cerințele 
utilizatorilor și să respecte caracteristicile calitative. În urma unei analize su-
plimentare, IPSASB a decis că separarea acestor două arii ar fa cilita mai mult 
soluționarea problemelor legate de prezentare. Prin urmare, prezentarea este 
definită ca selectarea, amplasarea și organizarea informațiilor. Există și o defi-
nire a rolului prezentării, și anume de a furniza informații care să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor raportării financiare și care respectă ca racteristicile 
calitative, ținând cont, în același timp, de constrângerile privind informațiile 
incluse în GPFR-uri. 

BC8.10 O parte dintre respondenţi considerau că distincția dintre informațiile esențiale 
și cele justificative propusă în documentul de consultare implica faptul că in-
formațiile din notele la situaţiile financiare sunt mai puțin importante decât 
cele din situaţia propriu-zisă și genera o ierarhizare. Cu toate că IPSASB nu 
intenționa să insinueze că informaţiile justificative sunt mai puțin importante 
ca informațiile esențiale, IPSASB a acceptat aceste preocupări. Prin urmare, 
IPSASB a reconsiderat necesitatea unei diferențieri între informaţiile justifica-
tive și cele esențiale și a concluzionat că ar fi mai adecvat să se încorporeze 
în definițiile reproducerii și descrierii din fiecare GPFR aspectele legate de 
aceste două tipuri de informații. În consecință, termenii „informații esențiale” 
și „informaţii justificative” nu au fost păstrați în proiectul de expunere, iar de-
finițiile pentru reproducere și descriere au fost revizuite astfel încât să explice 
care tipuri de informații vor fi reproduse și care vor fi descrise, fără a se implica 
faptul că un tip de informație este mai important decât celălalt. Această abordare 
este reflectată în prezentul capitol.

BC8.11 IPSASB a analizat și dacă toate GPFR-urile cuprind atât informații pentru re-
producere, cât și informații pentru descriere și dacă este sau nu posibil să existe 
un GPFR care să cuprindă doar informații pentru descriere. Deoarece există 
mesaje-cheie pentru fiecare tip de GPFR, iar informațiile care transmit aceste 
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mesaje-cheie trebuie reproduse, IPSASB a concluzionat că toate GPFR-urile 
con țin atât informații pentru reproducere, cât și informații pentru descriere.

Abordarea generală față de prezentare

BC8.12 Documentul de consultare propunea o abordare față de prezentare care să:

● Se concentreze pe necesitatea utilizatorilor de a identifica obiectivele 
prezentării;

● Aplice caracteristicile calitative în cazul deciziilor legate de prezentare; 
și

● Identifice în mod distinct concepte de prezentare – conceptele propuse 
erau Conceptul 1: selectează informații care răspund necesităților utili-
zatorilor, trec testul cost-beneficiu și sunt suficient de oportune; Concep-
tul 2: amplasează informații care răspund necesităților utilizatorilor; și 
Conceptul 3: organizează informații pentru a clarifica relații importante 
și pentru a susține comparabilitatea. 

 Documentul de consultare propunea și ca obiectivele prezentării să fie stabilite 
la nivel de standarde, pentru aplicare în cazul unor anumite rapoarte sau subiecte 
de raportare. 

BC8.13 În general, respondenţii au fost de acord că necesitățile utilizatorilor și res pec-
tarea caracteristicilor calitative erau importante pentru deciziile legate de pre-
zentare. Aceștia susțineau elaborarea de obiective de prezentare, dar susțineau 
că aceste obiective trebuie incluse mai degrabă în Cadrul general conceptual 
decât doar la nivel de standarde. Cu toate că erau de acord, în general, că tre-
buie elaborate concepte de prezentare separate, un număr semnificativ de 
res pon denţi nu au fost de acord cu cele trei concepte de prezentare propuse. 
Unii respon denţi s-au opus modului în care cele trei concepte de prezentare 
evi dențiau anumite caracteristici calitative sau constrângeri asupra informații-
lor incluse în GPFR-uri. Aceștia argumentau că trebuie avute în vedere și alte 
ca  rac teristici calitative sau constrângeri. Alții susțineau că aceste concepte 
con  tribuiau puțin, dacă nu chiar deloc, la discuția din Capitolul 3, Caracte-
ristici calitative, referitoare la caracteristicile calitative și constrângerile asupra 
informațiilor incluse în GPFR-uri.

BC8.14 În concluzie, IPSASB a considerat că era adecvată o abordare mai simplă, mai 
concentrată care să aplice direct conceptele din Capitolele 1-4 în cazul de-
ciziilor legate de prezentare. În opinia IPSASB, deciziile legate de selectarea, 
amplasarea și organizarea informațiilor sunt luate ca urmare a cerințelor utili-
zatorilor de informații despre fenomenele economice și de altă natură. Deciziile 
legate de prezentare sunt luate în vederea îndeplinirii obiectivelor de raportare 
financiară și implică aplicarea caracteristicilor calitative și a constrângerilor 
asupra informațiilor incluse în GPFR-uri. 
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BC8.15 Deciziile legate de prezentare pot fi fie (a) decizii care pot conduce la elaborarea 
unui nou raport, la o migrare a informațiilor între rapoarte sau la combinarea 
rapoartelor existente; fie (b) decizii detaliate cu privire la selectarea, amplasarea 
și or ganizarea informațiilor în cadrul unui raport. Este util să se facă distincție 
între aceste două tipuri de decizii legate de prezentare în contextul domeniului 
de aplicare mai cuprinzător al raportării financiare discutat în Capitolul 2. Am-
bele tipuri de decizii sunt importante și nu există nicio intenție de a transmite o 
ierarhizare. Diferența este legată de amploarea sau de succesiunea deciziilor – de 
exem plu, decizia de a crea un nou raport indică faptul că va fi prezentat un set 
amplu de informații. Deciziile ulterioare, mai specifice, vor trata ceea ce este 
pre zentat în cadrul raportului și sunt la fel de importante.

BC8.16 Necesitatea de a face diferența între reproducerea și descrierea de informații este 
un alt aspect important al abordării generale a IPSASB față de prezentare. Un 
exemplu de decizie detaliată din cadrul unui raport este decizia dacă informațiile 
trebuie reproduse în situaţia financiară propriu-zisă sau trebuie descrise în note.

Obiectivele prezentării

BC8.17 Așa cum se menționează mai sus, în documentul de consultare IPSASB pro-
punea elaborarea „obiectivelor prezentării” care să îndrume deciziile legate de 
prezentare. Cu toate că numeroși respondenţi susțineau identificarea obiectivelor 
prezentării, IPSASB a decis împotriva includerii în acest capitol a obiectivelor 
prezentării, deoarece s-ar crea un nivel suplimentar inutil de obiec tive subordo-
nate obiectivelor raportării financiare din Capitolul 2. Elaborarea unui al doilea 
strat de obiective ale prezentării ar putea fi ambiguă și s-ar putea îndepărta de 
obiectivele raportării financiare. Această abordare a fost pro pusă în proiectul 
de expunere și a fost, în general, susținută de respondenţi. 

Aplicarea caracteristicilor calitative și a constrângerilor

BC8.18 Pe parcursul elaborării acestui capitol numeroși respondenţi au susținut aplica rea 
caracteristicilor calitative în cazul deciziilor legate de prezentare. Totuși, unii 
respondenţi și-au exprimat rezervele cu privire la faptul că informațiile incluse 
în GPFR-uri nu fuseseră integrate corespunzător în abordarea generală față de 
prezentare. Conform IPSASB, constrângerile se aplică în cazul deciziilor le-
gate de prezentare. Prin urmare, acestea sunt incluse în abordarea generală față 
de prezentare și în discuția ulterioară referitoare la aplicarea celor trei decizii 
legate de prezentare. 

Concepte de prezentare

BC8.19 După ce a analizat preocupările respondenţilor cu privire la cele trei concepte 
de pre  zentare propuse în documentul de consultare și posibilele modificări 
su pli mentare pentru rezolvarea acestor probleme, IPSASB a concluzionat că 
ideile celor trei concepte erau tratate corespunzător prin aplicarea în cazul 
de ci ziilor legate de prezentare a caracteristicilor calitative și a constrângerilor 
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asupra informațiilor incluse în GPFR-uri. Prin urmare, în proiectul de expunere 
IPSASB a înlocuit cele trei concepte de prezentare propuse în documentul 
de consultare cu o descriere revizuită a aplicării caracteristicilor calitative și 
constrângerilor asupra informațiilor incluse în GPFR-uri. Respondenţii la 
pro iec tul de expunere au susținut, în general, mai degrabă aplicarea directă a 
con cep telor stabilite în Capitolele 1-4 decât elaborarea unui set intermediar fie 
pentru conceptele de prezentare, fie pentru obiectivele prezentării.

Organizarea informației: trimiteri către informații externe

BC8.20 Capitolul 2 din Cadrul general conceptual explică faptul că utilizatorii GPFR-uri -
lor ar putea avea nevoie să ia în considerare informații din alte surse, inclusiv 
ra poarte privind condițiile economice curente și anticipate, bugetele și previ-
ziunile, precum și informații referitoare la inițiativele de politică gu vernamentală 
care nu sunt raportate în GPFR-uri. IPSASB a analizat dacă GPFR-urile trebuie 
să includă trimiteri către astfel de informații. Cu toate că IPSASB admitea riscul 
ca aceste informații să nu poată respecta caracteristicile calitative, IPSASB a 
concluzionat că astfel de trimiteri pot susține inteligibilitatea. Prin urmare, 
IPSASB a concluzionat că GPFR-urile ar putea include trimiteri către astfel 
de informații, cu condiția ca informațiile provenite din surse externe să nu 
submineze respectarea caracteristicilor calitative.
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Anexă

Publicații aferente procedurii stabilite din Cadrul general 
conceptual

Titlu Data emiterii

Încheierea 
perioadei de 
consultare

Document de consultare, Obiectivele 
raportării financiare; Domeniul de 
aplicare al raportării financiare; 
Caracteristicile calitative ale 
informațiilor incluse în rapoartele 
financiare cu scop general; Entitatea 
raportoare

30 septembrie 2008 30 martie 2009

Document de consultare, Elemente și 
recunoaşterea în situaţiile financiare

15 decembrie 2010 14 iunie 2011

Document de consultare, Evaluarea 
activelor și datoriilor în situaţiile 
financiare

15 decembrie 2010 14 iunie 2011

Proiect de expunere 1, Rol, autoritate 
și domeniu de aplicare; Obiective şi 
utilizatori; Caracteristici calitative; 
și Entitatea raportoare

15 decembrie 2010 14 iunie 2011

Proiect de expunere, Caracteristici-
cheie ale sectorului public cu 
potențiale implicații asupra 
raportării financiare

29 aprilie 2011 31 august 2011

Document de consultare, Prezentarea 
în rapoartele financiare cu scop 
general

29 ianuarie 2012 31 mai 2012

Proiect de expunere 2, Elemente și 
recunoaşterea în situaţiile financiare

7 noiembrie 2012 30 aprilie 2013

Proiect de expunere 3, Evaluarea 
activelor și datoriilor în situaţiile 
financiare

7 noiembrie 2012 30 aprilie 2013

Proiect de expunere 4, Prezentarea în 
rapoartele financiare cu scop general

17 aprilie 2013 15 august 2013
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IPSAS 1 − PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE
Recunoaştere

Prezentul Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) se 
bazează în principal pe Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 1 (revizuit 
în 2003), Prezentarea situaţiilor financiare, publicat de Consiliul pentru Standarde 
Internaţionale de Contabilitate (IASB). Extrasele din IAS 1 sunt reproduse în această 
publicaţie a Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru 
Sectorul Public (IPSASB) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) cu per-
misiunea Fundaţiei pentru Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 

Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) 
este cel publicat de IASB în limba engleză, iar exemplare ale acestora pot fi obţinute 
direct de la departamentul de relații publice al Fundației IFRS, Columbus Building, 
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, United Kingdom.

E-mail: publications@ifrs.org

Internet: www.ifrs.org

IFRS-urile, IAS-urile, Proiectele de expunere şi alte publicaţii ale IASB sunt protejate 
de dreptul de autor al Fundaţiei IFRS.

„IFRS”, „IAS”, „IASB”, „IFRS Foundation”, „International Accounting Standards” 
şi „International Financial Reporting Standards” sunt mărci înregistrate ale Fundaţiei 
IFRS şi nu trebuie utilizate fără acordul Fundaţiei IFRS. 

mailto:publications%40ifrs.org?subject=
http://www.ifrs.org
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IPSAS 1 − PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE
Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020.

IPSAS 1, Prezentarea situaţiilor financiare, a fost emis în mai 2000.

În decembrie 2006, IPSASB a emis un IPSAS 1 revizuit.

De la această dată, IPSAS 1 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● IPSAS 42, Beneficii sociale (emis în ianuarie 2019) 

● IPSAS 41, Instrumente financiare (emis în august 2018) 

● IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public (emis în ianuarie 
2017)

● IPSAS 39, Beneficiile angajaților (emis în iulie 2016)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2015 (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 38, Prezentarea intereselor existente în alte entităţi (emis în ianuarie 
2015)

● IPSAS 35, Situaţii financiare consolidate (emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 2014 (emis în ianuarie 2015)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 2011 (emis în octombrie 2011)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri (emis în ianuarie 2010)

● IPSAS 28, Instrumente financiare: prezentare (emis în ianuarie 2010)

● IPSAS 29, Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare (emis în ia-
nua  rie 2010)

● IPSAS 30, Instrumente financiare: prezentarea informaţiilor (emis în ia-
nua rie 2010)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri (emis în noiembrie 2010)
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Tabelul punctelor modificate în IPSAS 1

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

Secţiunea Introducere Eliminată Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

octombrie 2011

4 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015

5 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

6 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

7 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015

Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

IPSAS 41 august 2018

7A Nou IPSAS 28 ianuarie 2010

12 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

21 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2015

29 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

44 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

53 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2015

53A Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2015
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

54 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2015

70 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

73 Modificat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

74 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

75 Modificat IPSAS 30 ianuarie 2010

79 Modificat IPSAS 29 ianuarie 2010
Documentul  

Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  
ianuarie 2010

IPSAS 41 august 2018

80 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

82 Modificat IPSAS 29 ianuarie 2010

Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2010

Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

noiembrie 2010

IPSAS 41 august 2018

88 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015

IPSAS 42 ianuarie 2019

94 Modificat IPSAS 42 ianuarie 2019

95 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015

95A Nou IPSAS 28 ianuarie 2010
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

97 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015

Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

101 Modificat IPSAS 29 ianuarie 2010

IPSAS 41 august 2018

102 Modificat IPSAS 41 august 2018

103 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015

109 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

112 Modificat IPSAS 42 ianuarie 2019

113 Modificat IPSAS 42 ianuarie 2019

114 Modificat IPSAS 42 ianuarie 2019

115 Modificat IPSAS 42 ianuarie 2019

116 Modificat IPSAS 39 iulie 2016

Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

118 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015

125A Nou IPSAS 41 august 2018

125B Nou IPSAS 41 august 2018

125C Nou IPSAS 41 august 2018

129 Modificat IPSAS 30 ianuarie 2010

134 Modificat IPSAS 38 ianuarie 2015

135 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015

IPSAS 40 ianuarie 2017

138 Modificat IPSAS 41 august 2018

139 Modificat IPSAS 38 ianuarie 2015

148 Modificat IPSAS 30 ianuarie 2010
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

148A Nou IPSAS 30 ianuarie 2010

148B Nou IPSAS 30 ianuarie 2010

148C Nou IPSAS 30 ianuarie 2010

148D Nou IPSAS 28 ianuarie 2010

150 Modificat IPSAS 28 ianuarie 2010

151 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

152 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

153A Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2010

153B Nou IPSAS 28 ianuarie 2010

153C Nou IPSAS 30 ianuarie 2010

153D Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

noiembrie 2010

153E Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2015

153F Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

153G Nou IPSAS 38 ianuarie 2015

IPSAS 35 ianuarie 2015

153H Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

153I Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

153J Nou IPSAS 39 iulie 2016

153K Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

153L Nou IPSAS 41 august 2018

153M Nou IPSAS 42 ianuarie 2019

154 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 1, Prezentarea si-
tu aţiilor financiare, este prezentat la punctele 1-155. Toate punctele au autoritate 
egală. IPSAS 1 trebuie citit în contextul obiectivului său, al Bazei pentru concluzii, 
al Prefeţei la Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 
şi al Cadrului general conceptual de raportare financiară cu scop general pentru 
en tităţile din sectorul public. IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor 
con tabile şi erori, oferă o bază pentru selectarea şi aplicarea politicilor contabile în 
ab senţa unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
1. Obiectivul prezentului standard este de a prescrie modul în care ar trebui 

prezentate situaţiile financiare cu scop general pentru a asigura comparabilitatea 
atât cu situaţiile financiare ale entităţii pentru perioadele precedente, cât şi cu 
situaţiile financiare ale altor entităţi. Pentru a realiza acest obiectiv, prezentul 
standard stabileşte considerentele generale pentru prezentarea situaţiilor finan-
ciare, îndrumări privind structura lor şi dispoziţii minime privind conţinutul 
situaţiilor financiare întocmite conform contabilităţii pe bază de angajamente. 
Recunoaşterea, evaluarea şi prezentarea informaţiilor privind tranzacţii specifice 
şi alte evenimente sunt tratate în alte IPSAS-uri. 

Domeniu de aplicare
2. Prezentul standard trebuie aplicat tuturor situaţiilor financiare cu scop 

general întocmite şi prezentate conform contabilităţii pe bază de angaja
mente, în conformitate cu IPSAS-urile. 

3. Situaţiile financiare cu scop general sunt cele care au ca obiectiv să răspundă 
nevoilor utilizatorilor care nu sunt în măsură să solicite rapoarte ajustate pentru 
a răspunde nevoilor lor specifice de informaţii. Utilizatorii situaţiilor financi-
are cu scop general includ contribuabili şi plătitori de taxe şi impozite locale, 
membri ai legislativului, creditori, furnizori, mass-media şi angajaţi. Situaţiile 
financiare cu scop general le includ pe acelea care sunt prezentate separat sau 
în cadrul unui alt document public, cum ar fi un raport anual. Prezentul standard 
nu se aplică informaţiilor financiare interimare simplificate. 

4. Prezentul standard se aplică în egală măsură tuturor entităţilor, inclusiv celor 
care prezintă situaţii financiare consolidate în conformitate cu IPSAS 35, Situaţii 
financiare consolidate, și celor care prezintă situaţii financiare individuale în 
conformitate cu IPSAS 34, Situaţii financiare individuale. 

5. [Eliminat]

6. [Eliminat]

Definiţii
7. Următorii termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul specificat 

în continuare:

 Baza de angajamente reprezintă o bază de contabilitate conform căreia 
tranzacţiile şi alte evenimente sunt recunoscute atunci când apar (şi nu 
doar la primirea sau plătirea de numerar sau echivalente de numerar). 
Aşadar, tranzacţiile şi evenimentele sunt înregistrate în registrele contabile 
şi recunoscute în situaţiile financiare ale perioadelor la care se referă. Ele-
mentele recunoscute conform contabilităţii de angajamente sunt activele, 
datoriile, activele nete / capitalurile proprii, veniturile şi cheltuielile.
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 Activele sunt resurse controlate de o entitate ca urmare a unor evenimente 
trecute şi de la care se preconizează că vor decurge beneficii economice 
viitoare sau potenţial de servicii pentru entitate.

 Contribuţiile de la proprietari înseamnă beneficii economice viitoare sau 
potenţial de servicii oferite entităţii drept contribuţie a unor părţi externe 
acesteia, altele decât cele care generează datorii pentru entitate, ce stabilesc 
un interes financiar faţă de activele nete / capitalurile proprii ale entităţii, 
care:

(a) Conferă dreptul atât la (i) distribuiri ale beneficiilor economice 
vii  toare sau ale potenţialului de servicii de către entitate pe par
cursul duratei sale de viaţă, astfel de distribuiri fiind la discreţia 
proprietarilor sau a reprezentanţilor lor, cât şi la (ii) distribuiri ale 
oricărui surplus al activelor faţă de datorii în cazul în care entitatea 
este lichidată; şi/sau

(b) Pot fi vândute, schimbate, transferate sau răscumpărate.

 Distribuirile către proprietari reprezintă beneficiile economice viitoare sau 
potenţialul de servicii distribuite de către entitate tuturor sau unora dintre 
proprietari, fie ca rentabilitate a investiţiei, fie ca rezultat al investiţiei.

 O entitate economică reprezintă o entitate care controlează şi entităţile 
sale controlate.

 Cheltuielile sunt scăderi ale beneficiilor economice sau ale potenţialului 
de servicii pe durata perioadei de raportare sub forma unor ieşiri sau 
epuizări ale activelor sau a suportării unor datorii care au drept rezultat 
reduceri ale activelor nete / capitalurilor proprii, altele decât cele legate 
de distribuirile către proprietari.

 Imposibil Aplicarea unei dispoziţii este imposibilă atunci când entitatea 
nu o poate aplica după ce a făcut toate eforturile rezonabile în acest sens.

 Datoriile sunt obligaţii actuale ale entităţii, rezultate din evenimente trecute, 
a căror decontare se aşteaptă să determine o ieşire de resurse încorporând 
beneficii economice sau potenţial de servicii din entitate.

 Semnificativ Omisiunile sau prezentările eronate ale elementelor sunt sem-
 nificative dacă ele pot influenţa, individual sau colectiv, deciziile sau eva-
lu ă rile utilizatorilor făcute pe baza situaţiilor financiare. Pragul de sem-
ni  ficaţie depinde de natura şi dimensiunea omisiunii sau a prezentă rii ero nate 
în anumite circumstanţe. Natura sau dimensiunea elementului, sau o 
combinaţie a acestora, poate fi factorul determinant.

 Activele nete / capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual în activele 
unei entităţi după deducerea tuturor datoriilor sale. 
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 Componentele activelor nete / capitalurilor proprii sunt capitalul vărsat, 
surplusurile sau deficitele acumulate, rezervele și interesele care nu 
controlează. Tipurile de rezerve includ:

(a) Modificările surplusului din reevaluare (a se vedea IPSAS 17, 
Imobilizări corporale, și IPSAS 31, Imobilizări necorporale);

(b) Reevaluările planurilor de beneficii determinate (a se vedea IPSAS 39, 
Beneficiile angajaților);

(c) Câștigurile și pierderile care rezultă din conversia situațiilor finan-
ciare ale unei operațiuni din străinătate (a se vedea IPSAS 4, Efectele 
variației cursurilor de schimb valutar);

(d) Câștigurile și pierderile din investițiile în instrumente de capitaluri 
proprii desemnate la valoarea justă prin active nete / capitaluri 
pro  prii în conformitate cu punctul 106 din IPSAS 41, Instrumente 
financiare;

(e) Câștigurile și pierderile din activele financiare evaluate la valoarea 
justă prin active nete / capitaluri proprii în conformitate cu punc-
 tul 41 din IPSAS 41; 

(f) Partea eficientă din câștiguri și pierderi pentru instrumentele de 
acoperire împotriva riscurilor într-o acoperire a fluxurilor de tre
zorerie împotriva riscurilor, precum și câștigurile și pierderile afe-
rente instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor care acoperă 
investițiile în instrumente de capitaluri proprii evaluate la valoarea 
justă prin active nete / capitaluri proprii în conformitate cu punc-
 tul 106 din IPSAS 41 (a se vedea punctele 113-115 din IPSAS 41);

(g) Pentru anumite datorii desemnate la valoarea justă prin surplus sau 
deficit, valoarea modificării în valoarea justă care se poate atribui 
modificărilor riscului de credit al datoriei (a se vedea punctul 108 
din IPSAS 41);

(h) Modificările valorii-timp a opțiunilor atunci când se separă valoarea 
intrinsecă și valoarea-timp a unui contract pe opțiuni și când se 
desemnează ca instrument de acoperire împotriva riscurilor doar 
modificările în valoarea intrinsecă (a se vedea punctele 113-155 din 
IPSAS 41); și

(i) Modificările valorii elementelor forward din contractele forward 
atunci când se separă elementul forward și elementul la vedere 
dintr-un contract forward și când se desemnează ca instrument 
de acoperire împotriva riscurilor doar modificările elementului la 
vedere și modificările valorii marjei cu bază valutară a unui instru
ment financiar atunci când acesta este exclus din desemnarea acelui 
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instrument financiar ca instrument de acoperire împotriva riscurilor 
(a se vedea punctele 113-155 din IPSAS 41).

 Notele cuprind informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în situaţia 
poziţiei financiare, situaţia performanţei financiare, situaţia modificărilor 
activelor nete / capitalurilor proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie. No-
tele oferă descrieri narative sau dezagregări ale elementelor prezentate în 
acele situaţii şi informaţii privind elementele care nu îndeplinesc con diţiile 
pentru a fi recunoscute în acele situaţii.

 Veniturile sunt intrările brute de beneficii economice sau potenţial de 
servicii de pe parcursul perioadei de raportare atunci când aceste intrări 
se concretizează în creşteri ale activelor nete / capitalurilor proprii, altele 
decât cele aferente contribuţiilor de la proprietari.

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat.

7A. Următorii termeni sunt definiţi în IPSAS 28, Instrumente financiare: prezentare, 
şi sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul specificat în IPSAS 28:

(a) Instrument financiar care poate fi lichidat de deţinător înainte de scadenţă 
clasificat drept un instrument de capitaluri proprii (descris la punctele 
15 şi 16 din IPSAS 28); 

(b) Un instrument care impune entităţii obligaţia de a livra unei alte entităţi 
o parte proporţională din activele nete ale entităţii numai la lichidare şi 
este clasificat drept un instrument de capitaluri proprii (descris la punc-
tele 17 şi 18 din IPSAS 28).

Entitate economică

8. Termenul entitate economică este utilizat în prezentul standard pentru a defini, 
în scopul raportării financiare, un grup de entităţi care cuprinde entitatea care 
controlează şi orice entităţi controlate.

9. Alţi termeni folosiţi uneori pentru a face referire la o entitate economică sunt 
entitate administrativă, entitate financiară, entitate consolidată şi grup.

10. O entitate economică poate include entităţi care au atât politici sociale, cât şi 
obiective comerciale. De exemplu, un departament guvernamental pentru lo-
cuinţe poate fi o entitate economică ce include entităţi care oferă locuinţe pentru 
o taxă nominală, precum şi entităţi care oferă locuinţe pe o bază comercială.

Beneficii economice viitoare sau potenţial de servicii

11. Activele oferă entităţilor o modalitate de realizare a obiectivelor lor. Activele 
care sunt utilizate pentru a oferi bunuri şi servicii în conformitate cu obiectivele 
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unei entităţi, dar care nu generează direct intrări de numerar nete sunt adesea 
descrise drept încorporând „potenţial de servicii”. Activele care sunt utilizate 
pentru a genera intrări de numerar nete sunt adesea descrise ca încorporând 
„beneficii economice viitoare”. Pentru a cuprinde toate utilizările activelor, 
prezentul standard utilizează termenul „beneficii economice viitoare sau 
potenţial de servicii” pentru a descrie caracteristicile esenţiale ale activelor.

Entităţi economice de stat

12. [Eliminat]

Pragul de semnificaţie

13. Evaluarea măsurii în care o omisiune sau o prezentare eronată ar putea in flu-
enţa deciziile utilizatorilor, putând astfel să fie semnificativă, necesită luarea 
în considerare a caracteristicilor acelor utilizatori. Se presupune că utilizatorii 
dispun de cunoştinţe suficiente privind sectorul pu blic şi activităţile de afaceri 
economice şi de contabilitate, precum şi că doresc să studieze informaţiile cu 
atenţia cuvenită. Astfel, evaluarea trebuie să ia în considerare cum ar putea fi 
influenţaţi în mod rezonabil astfel de utilizatori în luarea şi evaluarea deciziilor.

Active nete / capitaluri proprii

14. Active nete / capitaluri proprii este termenul folosit în prezentul standard pen-
tru a desemna evaluarea reziduală în situaţia poziţiei financiare (active minus 
datorii). Activele nete / capitalurile proprii pot fi pozitive sau negative. În loc 
de active nete / capitaluri proprii pot fi folosiţi şi alţi termeni, cu condiţia ca 
înţelesul acestora să fie clar.

Scopul situaţiilor financiare
15. Situaţiile financiare sunt o reprezentare structurată a poziţiei financiare şi a 

performanţei financiare ale unei entităţi. Obiectivele situaţiilor financiare cu 
scop general sunt de a oferi informaţii despre poziţia financiară, performanţa 
financiară şi fluxurile de trezorerie ale unei entităţi, utile pentru o gamă largă 
de utilizatori în luarea şi evaluarea deciziilor legate de alocarea resurselor. 
Mai exact, obiectivele raportării financiare cu scop general în sectorul pu blic 
trebuie să fie oferirea de informaţii utile pentru procesul de luare a deciziilor 
şi demonstrarea răspunderii entităţii pentru resursele încredinţate ei, prin:

(a) Oferirea de informaţii privind sursele, alocarea şi utilizările resurselor 
financiare;

(b) Oferirea de informaţii privind modul în care entitatea şi-a finanţat 
activităţile şi şi-a acoperit necesarul de numerar;

(c) Oferirea de informaţii utile în evaluarea capacităţii entităţii de a-şi finanţa 
activităţile şi de a-şi onora datoriile şi angajamentele;
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(d) Oferirea de informaţii privind starea financiară a entităţii şi modificările 
în aceasta; şi

(e) Oferirea de informaţii agregate utile în evaluarea performanţei entităţii 
cu privire la costurile serviciilor, eficienţă şi realizări. 

16. Situaţiile financiare cu scop general pot avea şi un rol predictiv sau prospectiv, 
oferind informaţii utile în prognozarea nivelului de resurse necesare pentru 
activităţile continue, a resurselor care ar putea fi generate de activităţile con-
tinue, precum şi a riscurilor şi incertitudinilor asociate. Raportarea financiară 
poate de asemenea oferi utilizatorilor informaţii: 

(a) Care să indice dacă resursele au fost obţinute şi utilizate în conformitate 
cu bugetul legal adoptat; şi

(b) Care să indice dacă resursele au fost obţinute şi utilizate în conformitate 
cu dispoziţiile legale şi contractuale, inclusiv limitele financiare stabilite 
de către autorităţile legislative corespunzătoare.

17. Pentru a atinge aceste obiective, situaţiile financiare oferă informaţii despre:

(a) Active;

(b) Datorii;

(c) Activele nete / capitalurile proprii;

(d) Venituri;

(e) Cheltuieli; 

(f) Alte modificări ale activelor nete / capitalurilor proprii; şi

(g) Fluxurile de trezorerie.

18. Cu toate că informaţiile cuprinse în situaţiile financiare pot fi relevante pentru 
realizarea obiectivelor de la punctul 15, este puţin probabil ca toate aceste 
obiective să fie atinse. Este probabil să se întâmple acest lucru în special pentru 
acele entităţi al căror obiectiv principal ar putea să nu fie obţinerea profitului, 
fiind posibil ca directorii să fie responsabili pentru realizarea livrării serviciilor, 
precum şi a obiectivelor financiare. Informaţiile suplimentare, inclusiv situaţiile 
nefinanciare, pot fi raportate împreună cu situaţiile financiare pentru a oferi o 
imagine mai completă a activităţilor entităţii pe parcursul perioadei. 

Responsabilitatea pentru situaţiile financiare
19. Responsabilitatea pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare variază 

în cadrul jurisdicţiilor şi între jurisdicţii. În plus, o jurisdicţie poate să stabilească 
o distincţie între persoana responsabilă pentru întocmirea situaţiilor financiare 
şi cea responsabilă pentru aprobarea sau prezentarea situaţiilor financiare. 
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Exemplele de persoane sau poziţii care pot fi responsabile pentru întocmirea 
situaţiilor financiare ale entităţilor individuale (cum sunt departamentele gu-
vernamentale sau echivalentele lor) includ persoana care conduce entitatea 
(directorul permanent sau directorul executiv) şi directorul agenţiei financiare 
centrale (sau directorul financiar, cum ar fi controlorul sau contabilul-şef). 

20. Responsabilitatea pentru întocmirea situaţiilor financiare consolidate ale gu-
vernului ca întreg este de obicei împărţită între directorul agenţiei financiare 
centrale (sau directorul financiar, cum ar fi controlorul sau contabilul-şef) şi 
ministrul finanţelor (sau echivalentul său). 

Componente ale situaţiilor financiare
21. Un set complet de situaţii financiare cuprinde:

(a) O situaţie a poziţiei financiare;

(b) O situaţie a performanţei financiare;

(c) O situaţie a modificărilor activelor nete / capitalurilor proprii; 

(d) O situaţie a fluxurilor de trezorerie;

(e) Atunci când entitatea îşi face public bugetul aprobat, o comparaţie a 
valorilor bugetare cu cele reale fie ca o situaţie financiară su pli   men-
tară individuală, fie ca o coloană a bugetului în situaţiile fi nanciare;

(f) Notele, care cuprind un rezumat al politicilor contabile semnificative 
şi alte note explicative; şi

(g) Informaţii comparative pentru perioada precedentă aşa cum este 
spe ci ficat la punctele 53 şi 53A din IPSAS 1.

22. Componentele enumerate la punctul 21 sunt denumite în mai multe feluri atât 
în interiorul unei jurisdicţii, cât şi în diferite jurisdicţii. Situaţia poziţiei finan-
ciare mai poate fi denumită bilanţ sau situaţia activelor şi datoriilor. Situaţia 
performanţei financiare mai poate fi denumită şi situaţia veniturilor şi cheltuie-
lilor, situaţia veniturilor, situaţia activităţii de exploatare sau situaţia contului de 
profit şi pierdere. Notele pot să includă în anumite jurisdicţii elemente denumite 
programe. 

23. Situaţiile financiare oferă utilizatorilor informaţii privind resursele şi obligaţiile 
unei entităţi la data de raportare şi fluxul de resurse dintre datele de raportare. 
Aceste informaţii sunt folositoare pentru utilizatori la evaluarea capacităţii unei 
entităţi de a continua să ofere bunuri şi servicii la un anumit nivel şi a gradului 
de resurse necesare entităţii în viitor pentru a-şi putea onora în continuare 
obligaţiile de furnizare a serviciilor.

24. Entităţile din sectorul public sunt, în mod obişnuit, supuse unor restricţii bu-
getare sub forma alocărilor sau autorizării bugetare (sau echivalente ale acestora), 
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care pot intra în vigoare prin legislaţie de autorizare. Raportarea financiară cu 
scop ge neral de către entităţile din sectorul public poate oferi informaţii privind 
măsura în care resursele au fost obţinute şi utilizate în conformitate cu bugetul 
legal adoptat. Entităţile care îşi fac public(e) bugetul aprobat (bugetele aprobate) 
trebuie să se conformeze prevederilor din IPSAS 24, Prezentarea informaţiilor 
privind bugetul în situaţiile financiare. Pentru alte entităţi, atunci când situaţiile 
financiare şi bugetul sunt întocmite pe aceeaşi bază de contabilitate, prezentul 
standard încurajează includerea în si tuaţiile financiare a unei comparaţii cu 
valorile bugetare pentru perioada de raportare. Raportarea prin comparaţie 
cu bugetul (bugetele) pentru aceste en tităţi poate fi prezentată în mai multe 
modalităţi diferite, printre care:

● Utilizarea unui format pe coloane pentru situaţiile financiare, cu coloane 
separate pentru valorile bugetare şi pentru valorile reale. În completare, 
se poate prezenta şi o coloană care să arate variaţiile faţă de buget sau 
alocare; şi

● O prezentare care să indice că valorile bugetare nu au fost depăşite. Dacă 
valorile bugetare sau alocările au fost depăşite sau cheltuielile au fost 
suportate fără alocare sau fără altă formă de autorizare, detaliile pot fi 
prezentate prin intermediul notelor de subsol pentru elementul relevant 
din situaţiile financiare.

25. Entităţile sunt încurajate să prezinte informaţii suplimentare pentru a ajuta utili-
zatorii în evaluarea performanţei entităţii şi a gestionării activelor sale, precum 
şi în luarea şi evaluarea deciziilor privind alocarea resurselor. Aceste informaţii 
suplimentare pot include detalii privind realizările şi rezultatele entităţii sub 
forma (a) indicatorilor de performanţă, (b) situaţiilor de performanţă a activităţii, 
(c) analizelor programului şi (d) altor rapoarte ale conducerii privind realizările 
entităţii pe perioada de raportare. 

26. Entităţile sunt, de asemenea, încurajate să prezinte informaţii referitoare la 
res  pectarea legislaţiei, a reglementărilor sau a altor norme impuse din exterior. 
Când informaţiile privind conformitatea nu sunt incluse în situaţiile financiare, 
ar putea fi utilă o notă care să facă referire la orice documente care ar putea in-
clude aceste informaţii. Cunoaşterea neconformităţii este posibil să fie relevantă 
în ceea ce priveşte responsabilitatea şi poate afecta evaluarea pe care o face un 
utilizator privind performanţa entităţii şi direcţia operaţiilor viitoare. Aceasta 
poate, de asemenea, să influenţeze deciziile privind resursele care vor fi alocate 
entităţii în viitor.

Considerente generale
Prezentarea fidelă şi conformitatea cu IPSAS-urile

27. Situaţiile financiare trebuie să prezinte fidel poziţia financiară, performanţa 
financiară şi fluxurile de trezorerie ale unei entităţi. Prezentarea fidelă 
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necesită reprezentarea exactă a efectelor tranzacţiilor, altor evenimente şi 
condiţii în conformitate cu definiţiile şi criteriile de recunoaştere pentru 
active, datorii, venituri şi cheltuieli stabilite în IPSAS-uri. Se presupune 
că aplicarea IPSAS-urilor, cu informaţii suplimentare prezentate atunci 
când este necesar, are drept rezultat situaţii financiare care realizează o 
prezentare fidelă.

28. O entitate ale cărei situaţii financiare sunt conforme IPSAS-urilor trebuie 
să prezinte în note o declaraţie explicită şi fără rezerve privind această 
conformitate. Situaţiile financiare nu trebuie descrise drept conforme  
IPSAS-urilor dacă nu se conformează tuturor dispoziţiilor din IPSAS-uri. 

29. Practic în toate circumstanţele o prezentare fidelă se realizează prin conforma-
rea cu IPSAS-urile aplicabile. De asemenea, o prezentare fidelă îi impune unei 
entităţi:

(a) Să selecteze şi să aplice politicile contabile în conformitate cu IPSAS 3, 
Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori. IPSAS 3 
stabileşte o ierarhie a îndrumărilor cu valoare de normă pe care condu-
cerea le ia în considerare în absenţa unui standard care să se aplice în mod 
specific unui element.

(b) Să prezinte informaţiile, inclusiv politicile contabile, într-o manieră 
care să furnizeze informaţii relevante, care oferă o reprezentare exactă, 
inteligibile, oportune, comparabile şi verificabile. 

(c) Să ofere prezentări suplimentare de informaţii atunci când respectarea 
unor anumite dispoziţii din IPSAS-uri este insuficientă, pentru a le 
per mite utilizatorilor să înţeleagă impactul anumitor tranzacţii, altor 
evenimente şi condiţii asupra poziţiei financiare şi performanţei finan-
ciare ale entităţii.

30. Politicile contabile neadecvate nu sunt rectificate nici prin prezentarea 
po liticilor contabile utilizate, nici prin note sau material explicativ.

31. În cazurile extrem de rare în care conducerea ajunge la concluzia că 
respectarea unei dispoziţii dintr-un standard ar induce atât de mult în 
eroare încât ar fi în contradicţie cu obiectivul situaţiilor financiare stabilit 
în prezentul standard, entitatea se va abate de la acea dispoziţie în maniera 
prezentată la punctul 32 dacă acel cadru de reglementare relevant prevede 
o astfel de abatere sau nu o interzice în alt mod.

32. Atunci când o entitate se abate de la o dispoziţie a unui standard în con
formitate cu punctul 31, aceasta trebuie să prezinte:

(a) Concluzia conducerii privind faptul că situaţiile financiare prezintă 
fidel poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de tre
zorerie ale entităţii;
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(b) Conformitatea cu IPSAS-urile aplicabile, cu excepţia abaterii de la 
o anumită dispoziţie pentru realizarea unei prezentări fidele;

(c) Titlul standardului de la care s-a abătut entitatea, natura abaterii, 
inclusiv tratamentul pe care l-ar impune standardul, motivul pentru 
care tratamentul ar induce atât de mult în eroare în circumstanţele 
respective încât ar intra în conflict cu obiectivul situaţiilor financiare 
prevăzut în prezentul standard şi tratamentul adoptat; şi

(d) Pentru fiecare perioadă prezentată, impactul financiar al abaterii 
asupra fiecărui element din situaţiile financiare care ar fi fost ra-
portat dacă s-ar fi respectat dispoziţia.

33. Atunci când o entitate s-a abătut de la o dispoziţie a unui standard într-o 
perioadă anterioară, iar acea abatere afectează sumele recunoscute în 
situaţiile financiare pentru perioada curentă, entitatea trebuie să prezinte 
informaţiile prevăzute la punctul 32 literele (c) şi (d).

34. Punctul 33 se aplică, de exemplu, atunci când o entitate s-a abătut într-o perioadă 
anterioară de la o dispoziţie dintr-un standard în momentul evaluării activelor 
sau datoriilor, iar acea abatere afectează evaluarea modificărilor activelor şi 
datoriilor recunoscute în situaţiile financiare ale perioadei actuale.

35. În situaţiile extrem de rare în care conducerea ajunge la concluzia că 
respectarea unei dispoziţii dintr-un standard ar induce atât de mult în 
eroare încât ar fi în contradicţie cu obiectivul situaţiilor financiare sta
bilit în prezentul standard, dar cadrul de reglementare relevant interzice 
abaterea de la acea dispoziţie, entitatea trebuie să încerce pe cât posibil să 
reducă aspectele conformităţii care sunt percepute ca inducând în eroare, 
prin prezentarea:

(a) Titlului standardului respectiv, naturii dispoziţiei şi motivului pen
tru care conducerea a concluzionat că respectarea acelei dispoziţii 
induce atât de mult în eroare în circumstanţele respective încât intră 
în conflict cu obiectivul situaţiilor financiare prevăzut în prezentul 
standard; şi

(b) Pentru fiecare perioadă prezentată, ajustările fiecărui element din 
situaţiile financiare pe care conducerea le-a considerat ca fiind ne-
cesare pentru obţinerea unei prezentări fidele.

36. În sensul punctelor 31-35, un element al informaţiilor este în con tradicţie cu 
obiec tivul situaţiilor financiare atunci când nu reprezintă exact tran zacţiile, alte 
eve nimente şi condiţii pe care fie doreşte să le reprezinte, fie se aşteaptă în mod 
normal să le reprezinte şi, în consecinţă, ar putea să influenţeze deciziile luate 
de către utilizatorii situaţiilor financiare. Atunci când se eva luează măsura în 
care respectarea unei dispoziţii specifice dintr-un standard ar induce în eroare 
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într-atât încât ar fi în contradicţie cu obiectivul situaţiilor financiare stabilit în 
prezentul standard, conducerea ia în considerare:

(a) Motivul pentru care obiectivul situaţiilor financiare nu este îndeplinit în 
acele circumstanţe specifice; şi

(b) Modul în care circumstanţele dintr-o entitate se pot deosebi de cele din 
alte entităţi care respectă dispoziţia. Dacă alte entităţi în circumstanţe 
similare respectă dispoziţia, există o prezumţie relativă potrivit căreia 
respectarea dispoziţiei de către entitate nu ar induce în eroare într-atât 
încât să fie în contradicţie cu obiectivul situaţiilor financiare stabilit în 
prezentul standard.

37. Abaterile de la dispoziţiile unui IPSAS pentru a se conforma dispoziţiilor de 
raportare financiară statutară/legislativă dintr-o anumită jurisdicţie nu constituie 
abateri care să intre în conflict cu obiectivul situaţiilor financiare stabilit în 
prezentul standard conform punctului 31. Dacă astfel de abateri sunt semnifica-
tive, o entitate nu poate pretinde conformitatea cu IPSAS-urile. 

Continuitatea activităţii

38. La întocmirea situaţiilor financiare trebuie făcută o evaluare a capacităţii 
entităţii de a-şi continua activitatea. Această evaluare trebuie făcută de 
persoanele responsabile pentru întocmirea situaţiilor financiare. Situaţiile 
financiare trebuie întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii, 
cu excepţia cazului în care se intenţionează lichidarea entităţii sau oprirea 
activităţii, ori nu există o altă alternativă realistă decât cea menţionată. 
În situaţia în care persoanele responsabile pentru întocmirea situaţiilor 
financiare conştientizează, atunci când fac evaluarea, că există incertitu
dini semnificative legate de evenimente sau condiţii care pot cauza îndoieli 
semnificative asupra capacităţii entităţii de a-şi continua activitatea, incer
titudinile respective trebuie prezentate. Atunci când situaţiile financiare 
nu sunt în tocmite pe baza principiului continuităţii activităţii, acest fapt 
trebuie prezentat, îm preună cu baza de întocmire a situaţiilor financiare 
şi motivul pentru care s-a considerat că entităţii nu i se aplică principiul 
continuităţii activităţii. 

39. Situațiile financiare sunt în mod normal întocmite în baza ipotezei că entitatea 
își va continua activitatea și își va onora obligațiile statutare pentru viitorul 
previzibil. Atunci când se evaluează dacă ipoteza continuității activității este 
adecvată, persoanele responsabile pentru întocmirea situațiilor financiare iau în 
considerare toate informațiile disponibile despre viitor, care trebuie să cuprindă 
minimum, dar nu se limitează la, o perioadă de douăsprezece luni de la data 
aprobării situațiilor financiare. 

40. Nivelul de analiză depinde de faptele din fiecare caz, iar evaluările privind 
ipoteza continuității activităţii nu sunt incluse în testul de solvabilitate aplicat 
în ge neral întreprinderilor de afaceri. S-ar putea să existe circumstanţe în care 
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testele uzuale de lichiditate şi solvabilitate pentru continuitatea activităţii să 
pară a fi nefavorabile, dar să existe alţi factori care să sugereze că entitatea 
poate totuși să îşi continue activitatea. De exemplu: 

(a) Atunci când se evaluează dacă un guvern poate să îşi continue activitatea, 
puterea de a impune taxe sau impozite poate crea posibilitatea ca unele 
entităţi să fie considerate apte de a-şi continua activitatea chiar dacă își 
desfășoară activitatea, pentru perioade lungi de timp, cu active nete / 
capitaluri proprii negative; şi 

(b) Pentru o entitate individuală, o evaluare a situaţiei poziţiei sale financiare 
la data de raportare poate să sugereze că ipoteza continuității activității nu 
este adecvată. Cu toate acestea, pot exista în vigoare acorduri de finanţare 
pe mai mulţi ani, sau alte angajamente, care vor asigura funcţionarea 
continuă a entităţii.

41. Determinarea măsurii în care ipoteza continuității activității este adecvată este 
relevantă în primul rând pentru entitățile individuale, și nu pentru un guvern ca 
întreg. Pentru entitățile individuale, pentru a evalua dacă principiul continuității 
activității este adecvat, persoanele responsabile pentru întocmirea situațiilor 
financiare ar putea avea nevoie să ia în considerare o gamă amplă de factori 
privind (a) performanța curentă și preconizată, (b) restructurările potențiale și 
anunțate ale unităților organizaționale, (c) estimările veniturilor sau posibilitatea 
continuării finanțării guvernamentale și (d) sursele potențiale de înlocuire a 
finanțării înainte de a fi adecvat să se ajungă la concluzia că ipoteza continuității 
activității este corespunzătoare.

Consecvenţa prezentării

42. Prezentarea şi clasificarea elementelor din situaţiile financiare trebuie 
păs trate de la o perioadă la următoarea, cu excepția cazului în care:

(a) În urma unei modificări semnificative a naturii activităţii entităţii 
sau în urma unei analize a situaţiilor sale financiare, este evident că 
ar fi mai potrivită o altă prezentare sau clasificare având în vedere 
cri teriile de selecţie şi aplicare a politicilor contabile din IPSAS 3; sau

(b) Un IPSAS prevede o modificare a prezentării. 

43. O achiziţie sau o cedare semnificativă ori o analiză a prezentării situaţiilor 
fi nanciare poate sugera că situaţiile financiare trebuie prezentate diferit. De 
exemplu, o entitate poate dispune de o bancă de economii, care reprezintă una 
dintre cele mai semnificative entităţi controlate ale sale, iar entitatea economică 
rămasă efectuează în special servicii administrative şi de consiliere politică. În 
acest caz, prezentarea situaţiilor financiare pe baza activităţilor principale ale 
entităţii economice drept instituţie financiară este puţin posibil să fie relevantă 
pentru noua entitate economică. 
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44. O entitate modifică prezentarea situaţiilor sale financiare doar dacă noua pre -
zentare oferă informaţii care oferă o reprezentare exactă şi mai relevante pentru 
utilizatorii si tua ţi i lor financiare şi dacă este probabilă utilizarea în continuare 
a acestei struc turi revizuite astfel încât să nu fie afectată comparabilitatea. 
Atunci când se fac astfel de modificări ale prezentării, o entitate îşi reclasifică 
informaţiile com pa ra tive în conformitate cu punctele 55 şi 56.

Pragul de semnificaţie şi agregarea

45. Fiecare categorie importantă de elemente similare trebuie prezentată in
dividual în situaţiile financiare. Elementele care nu au natură sau funcţie 
similară trebuie prezentate individual, în afară de cazul în care nu sunt 
importante.

46. Situaţiile financiare rezultă din procesarea unui volum mare de tranzacţii sau 
alte evenimente care sunt agregate pe grupe conform naturii sau funcţiei lor. 
Etapa finală a procesului de agregare şi clasificare este prezentarea de date 
sim plificate şi clasificate care formează elemente-rând în cadrul situaţiei po-
ziţiei financiare, al situaţiei performanţei financiare, al situaţiei modificărilor 
activelor nete / capitalurilor proprii şi al situaţiei fluxurilor de trezorerie, sau în 
note. Dacă un element-rând nu este semnificativ individual, el este agregat cu 
alte elemente fie în acele situaţii, fie în note. Un element care nu este suficient de 
semnificativ pentru a garanta prezentarea separată în acele situaţii propriu-zise 
poate fi totuși suficient de semnificativ încât să fie prezentat individual în note.

47. Aplicarea conceptului de prag de semnificaţie înseamnă că o anumită dispoziţie 
de prezentare dintr-un IPSAS nu trebuie să fie îndeplinită dacă informaţiile nu 
sunt semnificative. 

Compensarea

48. Nici activele şi datoriile, şi nici veniturile şi cheltuielile nu trebuie compen
sate, cu excepţia cazului în care compensarea este impusă sau permisă de 
un IPSAS.

49. Este important ca atât activele și datoriile, cât și veniturile și cheltuielile să fie 
raportate individual. Compensarea în situația performanței financiare sau în 
situația poziției financiare, cu excepția cazului în care compensarea reflectă 
substanța tranzacției sau a unui alt eveniment, micșorează capacitatea utiliza-
torilor atât de (a) a înțelege tranzacțiile întreprinse, alte evenimente și condiții 
care au apărut, cât și de (b) a evalua fluxurile de trezorerie viitoare ale entității. 
Evaluarea activelor după deducerea ajustărilor pentru depreciere aferente – de 
exemplu, ajustările pentru uzura morală a stocurilor și provizioanele pentru 
creanțe îndoielnice – nu reprezintă o compensare.

50. IPSAS 9, Venituri din tranzacţii de schimb, defineşte veniturile şi prevede ca 
acestea să fie evaluate la valoarea justă a contraprestaţiei primite sau de primit, 
luând în considerare valoarea oricăror actualizări comerciale şi reduceri de 
volum permise de către entitate. O entitate efectuează, în decursul activităţilor 
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sale curente, alte tranzacţii care nu generează venituri, dar care sunt ocazio-
nate de principalele activităţi generatoare de venituri. Rezultatele unor astfel 
de tranzacţii sunt prezentate, atunci când această prezentare reflectă fondul 
tranzacţiei sau al altui eveniment, prin acoperirea oricărui venit cu cheltuielile 
aferente care rezultă din aceeaşi tranzacţie. De exemplu:

(a) Câştigurile şi pierderile la cedarea activelor imobilizate, inclusiv a in-
ves tiţiilor şi activelor de exploatare, sunt raportate prin deducerea din 
încasările din cedarea valorii contabile a activului şi cheltuielile de 
vânzare aferente; şi 

(b) Cheltuielile aferente unui provizion recunoscute în conformitate cu 
IPSAS 19, Provizioane, datorii contingente şi active contingente, şi 
ram   bursate conform unui angajament contractual cu o terţă parte (de 
exemplu, acordul de garanţie al unui furnizor) pot fi acoperite din ram-
bursarea aferentă.

51. În plus, câştigurile şi pierderile care apar dintr-un grup de tranzacţii similare sunt 
raportate pe o bază netă, de exemplu, câştigurile şi pierderile din diferenţele de 
curs valutar și câştigurile şi pierderile care rezultă din instrumentele financiare 
deţinute în vederea tranzacţionării. Totuşi, astfel de câştiguri şi pierderi sunt 
raportate individual dacă sunt semnificative.

52. Compensarea fluxurilor de trezorerie este tratată în IPSAS 2, Situaţiile fluxurilor 
de trezorerie.

Informaţii comparative

Informaţii comparative minime

53. Cu excepţia cazului în care un IPSAS permite sau prevede alt tratament, 
o entitate trebuie să prezinte informaţii comparative aferente perioadei 
precedente pentru toate valorile raportate în situaţiile financiare ale perioa-
dei curente. O entitate trebuie să includă informaţii comparative pentru 
in formaţiile narative şi descriptive dacă acestea sunt relevante pentru 
în ţelegerea situaţiilor financiare ale perioadei curente.

53A. O entitate trebuie să prezinte, minimum, o situaţie a poziţiei financiare cu 
in for ma ţii comparative pentru perioada anterioară, o situaţie a perfor-
man  ţei fi nanciare cu informaţii comparative pentru perioada anterioară, 
o situaţie a fluxurilor de trezorerie cu informaţii comparative pentru 
perioa da an te ri oară şi o situaţie a modificărilor activelor nete / capitalurilor 
pro prii cu in   for  maţii comparative pentru perioada anterioară, precum şi 
notele afe  ren te.

54. În unele cazuri, informaţiile narative furnizate de situaţiile financiare pentru 
perioada precedentă (perioadele precedente) continuă să fie relevante în pe ri oa da 
curentă. De exemplu, o entitate prezintă în perioada curentă detalii privind un 
litigiu al cărui rezultat era nesigur la finalul perioadei precedente şi este încă 
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ne  re zolvat. Utilizatorii pot beneficia de prezentări de informaţii care indică 
exis   tenţa acelei incertitudini la finalul perioadei precedente şi de prezentări 
de informaţii privind măsurile care au fost luate pe parcursul perioadei pentru 
re  zol varea incertitudinii.

55. Atunci când prezentarea sau clasificarea elementelor din situaţiile finan
ciare se modifică, sumele comparative trebuie reclasificate, cu excepţia 
ca zului în care acest lucru este imposibil de realizat. Atunci când valorile 
com parative sunt reclasificate, o entitate trebuie să prezinte:

(a) Natura reclasificării;

(b) Valoarea fiecărui element sau a fiecărei clase de elemente care este 
reclasificat(ă); şi

(c) Motivul reclasificării.

56. În situaţia în care reclasificarea valorilor comparative este imposibilă, o 
entitate trebuie să prezinte:

(a) Motivul pentru care sumele nu au fost reclasificate; şi

(b) Natura ajustărilor care ar fi fost făcute dacă valorile ar fi fost re
clasificate.

57. Creșterea comparabilității informației între perioade ajută utilizatorii să ia și 
să evalueze decizii, în special prin faptul că permite evaluarea tendințelor în 
informația financiară cu scopul de a face prognoze. În anumite circumstanțe, 
reclasificarea informației comparative este imposibilă pentru o anumită perioadă 
anterioară pentru a obține comparabilitatea cu perioada curentă. De exemplu, 
s-ar putea ca datele să nu fi fost colectate în perioada anterioară (perioadele 
anterioare) într-o manieră care să permită reclasificarea și s-ar putea ca recon-
stituirea informațiilor să nu fie posibilă.

58. IPSAS 3 tratează ajustările informaţiilor comparative care sunt necesare în 
cazul în care o entitate modifică o politică contabilă sau corectează o eroare. 

Structură şi conţinut
Introducere

59. Prezentul standard prevede ca anumite informaţii să fie prezentate în situaţia 
poziţiei financiare, în situaţia performanţei financiare şi în situaţia modificărilor 
activelor nete / capitalurilor proprii şi prevede prezentarea altor elemente-rând 
fie în aceste situaţii propriu-zise, fie în note. IPSAS 2 stabileşte dispoziţiile de 
prezentare a situaţiei fluxurilor de trezorerie. 

60. Prezentul standard utilizează uneori termenul „prezentare” într-un sens larg, 
cuprinzând elementele prezentate (a) în situaţia propriu-zisă a poziţiei financiare, 
(b) în situaţia propriu-zisă a performanţei financiare, (c) în situaţia propriu-zisă 
a modificărilor activelor nete / capitalurilor proprii şi (d) în situaţia propriu-zisă 
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a fluxurilor de trezorerie, precum şi pe cele prezentate în note. Prezentările 
de informaţii sunt prevăzute şi de alte IPSAS-uri. În cazul în care prezentul 
standard sau un alt standard nu specifică contrariul, astfel de informații sunt 
prezentate fie în situația propriu-zisă a poziției financiare, în situația propriu-zisă 
a performanței financiare, în situația propriu-zisă a modificărilor activelor nete / 
ca pitalurilor proprii sau în situația propriu-zisă a fluxurilor de trezorerie (în 
funcție de care este relevantă), fie în note.

Identificarea situaţiilor financiare

61. Situaţiile financiare trebuie identificate în mod clar şi separate de alte in-
formaţii din acelaşi document publicat.

62. IPSAS-urile se aplică numai situaţiilor financiare, şi nu altor informaţii prezen-
tate în raportul anual sau în alt document. Prin urmare, este important ca utili-
zatorii să poată distinge informaţiile întocmite prin utilizarea IPSAS-urilor de 
alte informaţii care le pot fi folositoare, dar nu fac obiectul acelor dispoziţii. 

63. Fiecare componentă a situaţiilor financiare trebuie identificată clar. Mai 
mult, următoarele informaţii trebuie evidenţiate şi repetate atunci când 
este necesar pentru o înţelegere corectă a informaţiilor prezentate:

(a) Denumirea entităţii raportoare sau alte mijloace de identificare şi 
orice modificare a acelor informaţii care a intervenit de la data de 
raportare precedentă;

(b) Dacă situaţiile financiare acoperă entitatea individuală sau entitatea 
economică;

(c) Data de raportare sau perioada acoperită de situaţiile financiare, 
în funcție de care este adecvată pentru componenta respectivă a 
si tuaţiilor financiare; 

(d) Moneda de prezentare, conform definiţiei din IPSAS 4, Efectele va 
ria  ţiei cursurilor de schimb valutar; şi

(e) Nivelul de rotunjire utilizat în prezentarea valorilor din situaţiile 
finan ciare.

64. Dispozițiile de la punctul 63 sunt în mod normal respectate prin prezentarea 
titlurilor și a titlurilor prescurtate de coloane de pe fiecare pagină a situațiilor 
financiare. Pentru determinarea celei mai bune modalități de prezentare a aces-
tor informații este nevoie de raționament profesional. De exemplu, atunci când 
situațiile financiare sunt prezentate electronic, nu sunt întotdeauna utilizate 
pagini distincte; elementele de mai sus sunt prezentate cu o frecvență suficientă 
încât să asigure o înțelegere corespunzătoare a informațiilor incluse în situațiile 
financiare.

65. Situaţiile financiare sunt adesea mai uşor de înţeles prin prezentarea informa-
ţiilor în mii sau milioane de unităţi ale monedei de prezentare. Acest lucru 
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este acceptabil cât timp nivelul de rotunjire este prezentat, iar informaţiile 
substanţiale nu sunt omise.

Perioada de raportare

66. Situaţiile financiare trebuie prezentate cel puţin o dată pe an. Atunci când 
data de raportare a unei entităţi se modifică şi situaţiile financiare anuale 
sunt prezentate pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de un an, en
titatea trebuie să prezinte în plus față de perioada acoperită de situaţiile 
financiare:

(a) Motivul folosirii unei perioade mai lungi sau mai scurte; şi

(b) Faptul că valorile comparative pentru anumite situaţii cum ar fi 
situaţia performanţei financiare, situaţia modificărilor activelor 
nete / capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie şi notele 
aferente nu sunt pe deplin comparabile.

67. În circumstanțe excepționale, o entitate poate fi nevoită sau poate decide să 
își modifice data de raportare, de exemplu, pentru a alinia mai bine ciclul de 
raportare la ciclul bugetar. În această situație, este important (a) ca uti lizatorii 
să cunoască faptul că valorile prezentate pentru perioada curentă şi valorile 
comparative nu sunt comparabile şi (b) să fie prezentat motivul mo dificării 
datei de raportare. Un alt exemplu este atunci când, la trecerea de la conta-
bilitatea de casă la cea de angajamente, o entitate schimbă data de raportare 
pentru entităţile din cadrul entităţii economice pentru a face posibilă întocmirea 
situaţiilor financiare consolidate.

68. În mod normal, situaţiile financiare sunt întocmite consecvent, acoperind o 
perioadă de un an. Totuşi, din motive practice, anumite entităţi preferă să ra-
porteze, de exemplu, pentru o perioadă de 52 de săptămâni. Prezentul standard 
nu interzice această practică, deoarece situaţiile financiare care rezultă nu par 
să difere substanţial de cele care ar fi fost prezentate pentru un an.

Oportunitate

69. Utilitatea situaţiilor financiare este depreciată dacă acestea nu sunt puse la 
dis poziţia utilizatorilor într-o perioadă rezonabilă după data de raportare. O 
entitate trebuie să fie capabilă să emită situaţiile sale financiare în interval de 
şase luni de la data de raportare. Factorii de continuitate, cum ar fi complexitatea 
operaţiunilor unei entităţi, nu reprezintă un motiv suficient pentru neraportarea la 
timp. Termene-limită mai specifice sunt stabilite de legislație și de reglementări 
în multe jurisdicții.

Situaţia poziţiei financiare 

Distincţia activ circulant/imobilizat, respectiv datorie curentă / pe termen lung 

70. O entitate trebuie să prezinte activele circulante şi cele imobilizate, precum 
şi datoriile curente şi cele pe termen lung drept clasificări distincte în 
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situaţia propriu-zisă a poziţiei financiare, în conformitate cu punc tele 
76-87, cu excepția cazului în care o prezentare bazată pe lichiditate 
furnizează informații care oferă o reprezentare exactă și care sunt mai 
relevante. Atunci când se aplică excepția, toate activele și datoriile vor fi 
prezentate pe larg în ordinea lichidității.

71. Indiferent de metoda de prezentare adoptată, pentru fiecare element-rând 
de activ şi datorie care combină valori preconizate a fi recuperate sau 
decontate (a) într-un interval de până la douăsprezece luni de la data de 
ra portare şi (b) într-un interval de peste douăsprezece luni de la data de 
raportare, o entitate trebuie să prezinte valoarea care se preconizează a fi 
recuperată sau decontată după mai mult de douăsprezece luni.

72. Atunci când o entitate furnizează bunuri sau prestează servicii în cadrul unui 
ci clu de exploatare clar identificabil, clasificarea distinctă în situaţia propriu-zisă 
a poziţiei financiare a activelor circulante şi a celor imobilizate, precum şi a 
datoriilor curente şi a celor pe termen lung oferă informaţii utile, făcându-se 
distincţie între activele nete care sunt în mod continuu rulate sub formă de 
capital circulant şi cele utilizate în activitatea pe termen lung a entităţii. De 
asemenea, acest fapt evidenţiază activele care se preconizează a fi realizate în 
cadrul ciclului curent de exploatare şi datoriile exigibile pentru decontare în 
cursul aceleiaşi perioade.

73. Pentru anumite entităţi, cum ar fi instituţiile financiare, o prezentare a activelor 
şi datoriilor în ordinea crescătoare sau descrescătoare a lichidităţii furnizează 
informaţii care oferă o reprezentare exactă și care sunt mai relevante decât o 
prezentare circulante/imobilizate, respectiv curente / pe termen lung, deoarece 
entitatea nu furnizează bunuri sau servicii în cadrul unui ciclu de exploatare 
clar identificabil.

74. Când aplică punctul 70, unei entităţi i se permite să prezinte unele dintre activele 
şi datoriile sale utilizând o clasificare de tipul circulante/imobilizate, respectiv 
curente / pe termen lung, şi altele în funcţie de lichiditate, atunci când această 
clasificare furnizează informaţii care oferă o reprezentare exactă şi care sunt 
mai relevante. Necesitatea unei baze mixte de prezentare poate apărea atunci 
când o entitate are diverse operaţiuni.

75. Informaţiile despre datele la care se preconizează valorificarea activelor şi 
a da toriilor sunt utile pentru evaluarea lichidităţii şi a solvabilităţii unei en-
ti tăţi. IPSAS 30, Instrumente financiare: prezentarea informaţiilor, prevede 
pre zen tarea informaţiilor privind datele scadenţei pentru activele financiare şi 
pentru dato riile financiare. Activele financiare cuprind creanţele comerciale şi 
alte creanțe, iar datoriile financiare includ datoriile comerciale şi alte datorii. 
Infor maţiile privind data preconizată a recuperării activelor nemonetare, cum 
ar fi stocurile, şi data preconizată a decontării datoriilor, cum ar fi provizio-
anele, sunt, de asemenea, utile, indiferent dacă activele şi datoriile sunt sau nu 
clasificate drept circulante/imobilizate, respectiv curente / pe termen lung.
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Active circulante

76. Un activ trebuie clasificat drept activ circulant atunci când îndeplineşte 
oricare dintre următoarele condiţii: 

(a) Se aşteaptă să fie realizat sau este deţinut în vederea vânzării sau 
consumat în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii;

(b) Este deţinut în principal în scopul tranzacţionării;

(c) Se aşteaptă să fie realizat în termen de douăsprezece luni de la data 
de raportare; sau

(d) Reprezintă numerar sau echivalente de numerar (conform definiției 
din IPSAS 2), în afară de cazul în care este restricționată schimbarea 
sau utilizarea activului pentru decontarea unei datorii pentru cel 
puțin douăsprezece luni după data de raportare.

 Toate celelalte active vor fi clasificate drept active imobilizate.

77. Prezentul standard utilizează termenul „active imobilizate” pentru a cuprinde 
activele corporale, necorporale şi financiare pe termen lung. Acesta nu interzice 
utilizarea descrierilor alter native, atât timp cât sensul este clar.

78. Ciclul de exploatare al unei entităţi reprezintă perioada de timp necesară pen-
tru transformarea intrărilor sau resurselor în ieşiri. De exemplu, guvernele le 
transferă resurse entităţilor din sectorul public astfel încât acestea să poată trans-
forma aceste resurse în bunuri şi servicii, sau ieşiri, pentru a realiza rezultatele 
sociale, politice şi economice dorite de guverne. Atunci când ciclul normal de 
exploatare al entității nu poate fi identificat clar, durata sa se presupune a fi de 
douăsprezece luni.

79. Activele circulante includ active (cum ar fi creanţe fiscale, creanţe din taxe de 
utilizare, creanţe din amenzi şi taxe reglementate, stocuri şi venituri din investiţii 
angajate) care sunt realizate, consumate sau vândute ca parte a ciclului normal 
de exploatare, chiar dacă nu se anticipează să se realizeze în douăsprezece luni 
de la data de raportare. Activele circulante includ, de asemenea, activele deținute 
în principal în scopul tranzacționării (exemplele includ anumite active finan-
ciare care corespund definiției activelor deținute în vederea tranzacționării din 
IPSAS 41) și partea circulantă din activele financiare imobilizate.

Datorii curente

80. O datorie trebuie clasificată drept curentă atunci când îndeplineşte ori care 
dintre următoarele condiţii:

(a) Se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare 
al entităţii;

(b) Este deţinută în principal în scopul tranzacţionării;
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(c) Trebuie să fie decontată în termen de douăsprezece luni de la data 
de raportare; sau

(d) Entitatea nu are un drept necondiţionat de a amâna decontarea 
datoriei pentru cel puţin douăsprezece luni după data de raportare 
(a se vedea punctul 84). Termenii unei datorii care, la opţiunea par-
tenerului, ar putea fi decontată prin emiterea de instrumente de 
ca pitaluri proprii nu influenţează clasificarea acesteia.

 Toate celelalte datorii vor fi clasificate drept datorii pe termen lung.

81. Anumite datorii curente, cum ar fi transferurile de plată ale guvernului şi unele 
angajamente pentru angajaţi şi alte costuri de exploatare, fac parte din capitalul 
circulant utilizat în ciclul normal de exploatare al entităţii. Astfel de elemente 
operaţionale sunt clasificate drept datorii curente, chiar dacă trebuie să fie 
decontate într-un interval de peste douăsprezece luni de la data de raportare. 
Acelaşi ciclu normal de exploatare se aplică la clasificarea activelor şi datoriilor 
unei entităţi. Atunci când ciclul normal de exploatare al entității nu poate fi 
identificat clar, durata sa se presupune a fi de douăsprezece luni.

82. Alte datorii curente nu sunt decontate ca parte a ciclului normal de exploatare, 
dar trebuie decontate în termen de douăsprezece luni după data de raportare 
sau sunt deţinute în principal în vederea tranzacţionării. Exemple sunt anu-
mite datorii financiare care corespund definiției datoriilor deținute în vederea 
tranzacționă rii din IPSAS 41 sunt descoperirile de cont și partea circulantă 
din datoriile fi nan ciare pe termen lung, dividendele sau distribuirile similare 
de plătit, impozitul de profit și alte datorii necomerciale. Da toriile financiare 
care oferă finanţare pe termen lung (adică nu fac parte din capitalul circulant 
utilizat în ciclul nor mal de exploatare al entităţii) şi nu trebuie decontate în 
douăsprezece luni după perioada de raportare sunt datorii pe termen lung, 
care fac obiectul punc te lor 85 şi 86.

83. O entitate îşi clasifică datoriile financiare drept curente dacă ele trebuie decontate 
în douăsprezece luni după data de raportare, chiar dacă:

(a) Termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de douăsprezece luni; 
şi

(b) Este încheiat un acord de refinanțare sau de reeșalonare a plăților pe 
termen lung după data de raportare și înainte ca situațiile financiare să 
fie aprobate în vederea emiterii.

84. Dacă o entitate preconizează şi are capacitatea să refinanţeze sau să reînnoiască 
o obligaţie pentru cel puţin douăsprezece luni după data de raportare conform 
unei facilităţi de împrumut existente, ea clasifică obligaţia ca fiind pe termen 
lung chiar dacă, în caz contrar, ar fi trebuit să fie achitată într-o perioadă mai 
scurtă. Totuşi, atunci când refinanţarea sau reînnoirea obligaţiei nu poate fi 
decisă de entitate (de exemplu, nu există un acord de refinanţare), potenţialul 
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de refinanţare nu este luat în considerare, iar obligaţia este clasificată drept 
curentă.

85. Atunci când o entitate încalcă un angajament conform unui acord de împrumut pe 
termen lung la data de raportare sau înainte de aceasta, având drept efect faptul 
că datoria devine scadentă la cerere, datoria este clasificată drept curentă, chiar 
dacă creditorul a fost de acord, după data de raportare şi înainte de autorizarea 
emiterii situaţiilor financiare, să nu ceară plata ca urmare a încălcării. Datoria 
este clasificată drept curentă deoarece, la data de raportare, entitatea nu are 
dreptul necondiţionat de a amâna decontarea acesteia cel puţin douăsprezece 
luni după acea dată.

86. Totuşi, datoria este clasificată drept datorie pe termen lung în cazul în care 
creditorul a convenit ca până la data de raportare să ofere o perioadă de graţie 
care să se încheie la cel puţin douăsprezece luni după data de raportare, în cadrul 
căreia entitatea poate rectifica abaterea şi în timpul căreia creditorul nu poate 
cere rambursarea imediată.

87. Cu privire la împrumuturile clasificate drept datorii curente, dacă următoarele 
evenimente au loc între data de raportare şi data la care situaţiile financiare sunt 
aprobate în vederea emiterii, aceste evenimente se califică pentru prezentarea 
drept evenimente neajustabile în conformitate cu IPSAS 14, Evenimente ulte-
rioare perioadei de raportare:

(a) Refinanţarea pe termen lung;

(b) Rectificarea unei încălcări a unui acord de împrumut pe termen lung; şi

(c) Primirea de la creditor a unei perioade de grație pentru rectificarea 
încălcării acordului de împrumut pe termen lung care să se sfârșească 
la cel puțin douăsprezece luni după data de raportare.

Informaţii care trebuie prezentate în situaţia propriu-zisă a poziţiei financiare 

88. Situaţia propriu-zisă a poziţiei financiare trebuie să cuprindă cel puţin 
ele mentele-rând care prezintă următoarele valori:

(a) Imobilizări corporale;

(b) Investiţii imobiliare;

(c) Imobilizări necorporale;

(d) Active financiare (excluzând valorile de la literele (e), (g), (h) şi (i));

(e)  Investiţii contabilizate prin metoda punerii în echivalenţă;

(f) Stocuri;

(g) Sume de recuperat din alte tranzacţii decât cele de schimb (impozite 
şi transferuri); 
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(h) Sume de recuperat din tranzacţii de schimb;

(i) Numerar şi echivalente de numerar;

(j) Impozite şi transferuri de plătit;

(ja) Datorii aferente beneficiilor sociale;

(k) Datorii din tranzacţii de schimb;

(l) Provizioane;

(m) Datorii financiare (excluzând valorile de la literele (j), (k) şi (l));

(n) Interese care nu controlează, prezentate în cadrul activelor nete / 
ca pi talurilor proprii; şi

(o) Active nete / capitaluri proprii care se pot atribui proprietarilor 
entităţii care controlează.

89. Alte elemente-rând, titluri şi subtotaluri trebuie prezentate în situaţia 
pro priu-zisă a poziţiei financiare atunci când o astfel de prezentare este 
re levantă pentru înţelegerea poziţiei financiare a entităţii.

90. Prezentul standard nu prescrie ordinea sau formatul de prezentare a elementelor. 
Punctul 88 prezintă doar o listă a elementelor care sunt suficient de diferite ca 
natură sau funcţie încât merită o prezentare distinctă în situaţia propriu-zisă 
a poziţiei financiare. Formate ilustrative sunt prezentate în Îndrumările de 
implementare ale prezentului standard. În plus:

(a) Elementele-rând sunt incluse atunci când dimensiunea, natura sau 
funcţia unui element sau a unei agregări de elemente similare este de 
așa natură încât prezentarea separată este relevantă pentru înţelegerea 
poziţiei financiare a entităţii; şi

(b) Descrierile utilizate şi ordonarea elementelor sau agregarea de elemente 
similare pot fi modificate conform naturii entităţii şi tranzacţiilor acesteia, 
pentru a oferi informaţii relevante pentru înţelegerea poziţiei financiare 
a entităţii.

91. Raţionamentul privind prezentarea separată a altor elemente se bazează pe 
evaluarea:

(a) Naturii şi lichidităţii activelor;

(b) Funcţiei activelor în cadrul entităţii; şi

(c) Valorilor, naturii şi scadenţei datoriilor.

92. Utilizarea bazelor diferite de evaluare pentru clase diferite de active sugerează 
că natura sau funcţiile lor diferă şi, în concluzie, ele ar trebui prezentate ca 
elemente-rând separate. De exemplu, anumite clase de imobilizări corporale 
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pot fi contabilizate la cost sau la valori reevaluate în conformitate cu IPSAS 17, 
Imobilizări corporale.

Informaţii care trebuie prezentate fie în situaţia propriu-zisă a poziţiei financiare,  
fie în note

93. O entitate trebuie să prezinte, fie în situaţia propriu-zisă a poziţiei financi
are, fie în note, subclasificări suplimentare ale elementelor-rând, clasificate 
într-o manieră corespunzătoare operaţiunilor entităţii. 

94. Detaliile oferite în subclasificări depind de dispoziţiile IPSAS-urilor şi de mă-
rimea, natura şi funcţia sumelor implicate. Factorii stabiliţi la punctul 91 sunt, 
de asemenea, utilizaţi pentru a hotărî baza subclasificării. Prezentările diferă 
pentru fiecare element, de exemplu:

(a) Elementele de imobilizări corporale sunt dezagregate pe clase în con-
formitate cu IPSAS 17;

(b) Creanţele sunt împărţite pe grupe de creanţe din taxe de utilizare, taxe 
şi alte venituri în afara celor din tranzacţiile de schimb, creanţe de la 
părţi afiliate, plăţi efectuate în avans şi alte sume;

(c) Stocurile sunt subclasificate în conformitate cu IPSAS 12, Stocuri, în 
categorii precum mărfuri, materii prime, materiale, producţie în curs de 
execuţie şi produse finite;

(d) Taxele şi transferurile de plată sunt împărţite în rambursări de taxe, trans-
feruri de plată şi sume de plată către alţi membri ai entităţii economice;

(da) Datoriile aferente beneficiilor sociale sunt împărțite în scheme de be-
neficii sociale distincte atunci când acestea sunt semnificative;

(e) Provizioanele sunt dezagregate în provizioane pentru beneficiile an ga-
jaţilor şi alte elemente; şi

(f) Componentele activelor nete / capitalurilor proprii sunt împărțite în 
ca  pital vărsat, surplusuri sau deficite acumulate și orice rezerve.

95. Atunci când o entitate nu are capital social, ea trebuie să prezinte activele 
nete / ca  pitalurile proprii fie în situaţia propriu-zisă a poziţiei financiare, 
fie în note, prezentând separat:

(a) Capitalul vărsat, fiind totalul cumulat al contribuţiilor de la pro
prietari la data raportării minus distribuirile către proprietari;

(b) Surplusurile sau deficitele acumulate;

(c) Rezervele, inclusiv o descriere a naturii şi a scopului fiecărei rezerve 
din cadrul activelor nete / capitalurilor proprii; şi

(d) Interesele care nu controlează. 
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95A. Dacă o entitate a reclasificat: 

(a) Un instrument financiar care poate fi lichidat de deţinător înainte 
de scadenţă clasificat drept un instrument de capitaluri proprii; sau 

(b) Un instrument care îi impune entităţii obligaţia de a livra unei alte 
entităţi o parte proporţională din activele nete ale entităţii numai 
la lichidare şi este clasificat drept instrument de capitaluri proprii; 

 dintre datoriile financiare şi activele nete / capitalurile proprii, aceasta 
trebuie să prezinte valoarea reclasificată în şi din fiecare categorie (datorii 
financiare sau active nete / capitaluri proprii), plasarea în timp şi motivul 
pentru care a fost realizată respectiva reclasificare.

96. Multe entităţi din sectorul public nu vor avea capital social, dar entitatea va fi 
controlată exclusiv de către o altă entitate din sectorul public. Este posibil ca 
natura interesului guvernului în activele nete / capitalurile proprii ale entităţii 
să fie o combinaţie a capitalului vărsat şi a surplusurilor sau deficitelor agregate 
acumulate şi a rezervelor entităţii care reflectă activele nete / capitalurile proprii 
atribuibile operaţiunilor entităţii. 

97. În unele cazuri poate exista un interes care nu controlează în activele nete / ca-
pita lurile proprii ale entităţii. De exemplu, la nivelul întregului guvern, en ti ta  tea 
economică poate include o entitate comercială din sectorul public care a fost 
privatizată parţial. În con se cinţă pot exista acţionari privaţi care au un interes 
financiar în activele nete / capitalurile pro prii ale entităţii.

98. Atunci când o entitate are capital social, suplimentar faţă de prezentările 
de la punctul 95, ea trebuie să prezinte următoarele, fie în situaţia propriu-zisă 
a poziţiei financiare, fie în note:

(a) Pentru fiecare clasă de capital social:

(i) Numărul de acţiuni autorizate; 

(ii) Numărul acţiunilor emise şi vărsate integral, precum şi nu-
mărul celor emise, dar nevărsate integral;

(iii) Valoarea nominală pe acţiune sau faptul că acţiunile nu au 
valoare nominală;

(iv) O reconciliere a numărului de acţiuni existente la începutul 
şi la finalul anului;

(v) Drepturile, preferinţele şi restricţiile aferente clasei respective, 
inclusiv restricţiile referitoare la repartizarea dividendelor şi 
la rambursarea capitalului;

(vi) Acţiunile proprii deţinute de entitate sau de entităţile sale 
controlate sau de entităţile sale asociate; şi
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(vii) Acţiunile rezervate pentru emitere în baza unor opţiuni şi a 
unor contracte de vânzare a acţiunilor, inclusiv condiţiile şi 
su mele aferente; şi

(b) O descriere a naturii şi a scopului fiecărei rezerve din cadrul activelor 
nete / capitalurilor proprii. 

Situaţia performanţei financiare

Surplus sau deficit al perioadei

99. Toate elementele de venituri şi cheltuieli recunoscute într-o perioadă vor 
fi incluse la surplus sau deficit, în afară de cazul în care un IPSAS prevede 
altfel.

100. În mod normal, toate elementele de venituri şi cheltuieli recunoscute în tr-o 
perioadă sunt incluse la surplus sau deficit. Aceasta include efectele modi fi că-
rilor în estimările contabile. Totuşi, pot exista situaţii în care anumite elemente 
pot fi excluse din surplusul sau deficitul perioadei curente. IPSAS 3 tratează 
două astfel de circumstanţe: corectarea erorilor şi efectul modificărilor politicilor 
contabile.

101. Alte IPSAS-uri tratează elementele care pot respecta definiţiile veniturilor şi 
cheltuielilor stabilite în prezentul standard, dar care sunt de obicei excluse din 
surplus sau deficit. Exemplele includ reevaluarea surplusurilor (a se vedea 
IPSAS 17), în special (a) câștiguri și pierderi care rezultă din conversia situațiilor 
financiare ale unei operațiuni din străinătate (a se vedea IPSAS 4) și (b) câștiguri 
sau pierderi din reevaluarea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin 
active nete / capitaluri proprii (îndrumări privind evaluarea activelor financiare 
pot fi găsite în IPSAS 41). 

Informaţii care trebuie prezentate în situaţia propriu-zisă a performanţei financiare

102. Situaţia propriu-zisă a performanţei financiare trebuie să cuprindă cel 
puţin elementele-rând care prezintă următoarele valori aferente perioadei:

(a) Veniturile, prezentând separat:

(i) Veniturile din dobânzi calculate utilizând metoda ratei dobân
zii efective; și

(ii) Câștigurile și pierderile care rezultă din derecunoașterea 
activelor financiare evaluate la costul amortizat;

(b) Costurile de finanţare;

(ba) Pierderile din depreciere (inclusiv reluările pierderilor sau câș-
tigurilor din depreciere) stabilite în conformitate cu punctele 73-93 
din IPSAS 41;
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(c) Partea din surplusul sau deficitul aferent entităţilor asociate şi aso-
cierilor în participaţie, contabilizată prin metoda punerii în echi-
valenţă; 

(ca) Dacă un activ financiar este reclasificat în afara categoriei de eva-
luare la costul amortizat astfel încât să fie evaluat la valoarea justă 
prin surplus sau deficit, orice câștig sau pierdere rezultat(ă) dintr-o 
diferență între costul amortizat anterior al activului financiar și va  -
loarea sa justă la data reclasificării (conform definiției din IPSAS 41);

(cb) Dacă un activ financiar este reclasificat în afara categoriei de eva-
luare prin active nete / capitaluri proprii astfel încât să fie eva luat 
la valoarea justă prin surplus sau deficit, orice câștig sau pierdere 
cumulativ(ă) recunoscut(ă) anterior în active nete / capita luri pro
prii care a fost reclasificat(ă) la surplus sau deficit;

(d) Câştigul sau pierderea de dinainte de impozitare recunoscut(ă) la 
cedarea activelor sau la decontarea datoriilor care se pot atribui 
activităţilor în curs de întrerupere; şi

(e) Surplus sau deficit.

103. Următoarele elemente trebuie prezentate în situaţia propriu-zisă a per for-
manţei financiare drept alocări ale surplusului sau deficitului perioadei:

(a) Surplusul sau deficitul care se poate atribui interesului care nu con-
trolează; şi

(b) Surplusul sau deficitul care se poate atribui proprietarilor entităţii 
care controlează. 

104. Alte elemente-rând, titluri şi subtotaluri trebuie prezentate în situaţia 
pro   priu-zisă a performanţei financiare atunci când o astfel de prezentare 
este relevantă pentru înţelegerea performanţei financiare a entităţii.

105. Din cauza efectelor diferitelor activităţi ale entităţii, tranzacţiile şi alte eveni-
mente diferă în ceea ce priveşte impactul lor asupra capacităţii entităţii de 
a-şi onora obligaţiile de livrare a serviciilor, iar prezentarea elementelor de 
performanţă financiară ajută la înţelegerea performanței financiare realizate 
şi la anticiparea rezultatelor viitoare. Alte elemente-rând sunt incluse în situaţia 
propriu-zisă a performanţei financiare, iar descrierile utilizate şi ordonarea 
elementelor sunt modificate când este necesară explicarea elementelor de 
performanţă. Factorii care trebuie avuţi în vedere cuprind pragul de semnificaţie, 
precum şi natura şi funcţia componentelor de venituri şi cheltuieli. Elementele 
de venituri şi cheltuieli sunt compensate numai atunci când sunt îndeplinite 
criteriile de la punctul 48. 
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Informaţii care trebuie prezentate fie în situaţia propriu-zisă a performanţei 
financiare, fie în note

106. Atunci când elementele de venituri şi cheltuieli sunt semnificative, natura 
şi valoarea lor trebuie prezentate separat.

107. Circumstanţele care ar genera prezentarea separată a elementelor de venituri 
şi cheltuieli includ:

(a) Reduceri ale valorii contabile a stocurilor până la valoarea realizabilă 
netă sau ale imobilizărilor corporale până la valoarea recuperabilă sau 
valoarea recuperabilă a serviciilor, după caz, şi, de asemenea, reluări 
ale unor astfel de reduceri;

(b) Restructurări ale activităţilor unei entităţi şi reluări ale oricăror provi-
zi oane pentru costurile restructurării;

(c) Cedări ale unor elemente de imobilizări corporale;

(d) Privatizările sau alte cedări de investiţii;

(e) Activităţi în curs de întrerupere;

(f) Soluţionarea litigiilor; şi

(g) Alte reluări de provizioane. 

108. O entitate trebuie să prezinte, fie în situaţia propriu-zisă a performanţei 
financiare, fie în note, o subclasificare a veniturilor totale, clasificate într-o 
manieră corespunzătoare operaţiunilor entităţii.

109. O entitate trebuie să prezinte, fie în situaţia propriu-zisă a performanţei 
financiare, fie în note, o analiză a cheltuielilor utilizând o clasificare bazată 
fie pe natura cheltuielilor, fie pe destinaţia lor în cadrul entităţii, în funcție 
de care dintre acestea furnizează informații care oferă o reprezentare exactă 
și sunt mai relevante.

110. Entităţile sunt încurajate să prezinte analiza de la punctul 109 în situaţia pro-
priu-zisă a performanţei financiare.

111. Cheltuielile sunt subclasificate pentru a sublinia costurile şi rambursările de 
costuri ale programelor speciale, ale activităţilor sau ale altor segmente relevante 
ale entităţii raportoare. Această analiză este furnizată în unul dintre cele două 
moduri posibile.

112. Prima formă de analiză este metoda repartizării cheltuielilor după natură. 
Cheltuielile sunt agregate în situația performanței financiare conform naturii 
lor (de exemplu, amortizarea activelor corporale, achizițiile de materiale, 
costurile de transport, beneficiile angajaților și costurile cu publicitatea) și nu 
sunt realocate pe diferitele funcții din cadrul entității. Această metodă poate 
fi simplu de aplicat deoarece nu este necesară nicio alocare a cheltuielilor pe 
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clasificări funcționale. Un exemplu de clasificare utilizând metoda repartizării 
cheltuielilor după natură este următorul:

Venituri  X
Costuri cu beneficiile angajaţilor X 
Cheltuieli cu beneficiile sociale X 
Cheltuieli cu amortizarea activelor corporale 
și necorporale  X 

Alte cheltuieli X 
Total cheltuieli  (X)
Surplus  X

113. Cea de-a doua formă de analiză este metoda de clasificare a cheltuielilor după 
destinaţie, în conformitate cu programul sau scopul pentru care au fost efec-
tuate. Această metodă poate oferi deseori informaţii mai relevante pentru utili-
zatori decât clasificarea cheltuielilor după natură, dar alocarea costurilor după 
destinaţii poate necesita alocări arbitrare şi poate implica, în mod considerabil, 
utilizarea raţionamentului profesional. Un exemplu de clasificare utilizând 
metoda destinaţiei cheltuielilor este următorul:

Venituri   X
Cheltuieli:
Cheltuieli cu beneficiile sociale  (X)
Cheltuieli pentru sănătate  (X)
Cheltuieli pentru educaţie  (X)
Alte cheltuieli  (X)
Surplus   X

114. Cheltuielile asociate funcțiilor principale asumate de către entitate sunt prezen-
tate separat. În acest exemplu, entitatea are funcții legate de furnizarea de 
ser vicii de beneficii sociale, de sănătate și de educație. Entitatea va prezenta 
elemente-rând de cheltuieli pentru fiecare dintre aceste funcții.

115. Entitățile care clasifică cheltuielile după destinație trebuie să prezinte 
informații suplimentare privind natura cheltuielilor, inclusiv cheltuielile 
cu amortizarea activelor corporale și necorporale, cheltuielile cu beneficiile 
sociale și cheltuielile cu beneficiile angajaților.

116. Alegerea între metoda destinaţiei cheltuielilor şi metoda repartizării cheltuielilor 
după natură depinde atât de factori istorici, cât şi de cei de reglementare şi de 
natura entităţii. Ambele metode indică acele costuri care s-ar putea să varieze, 
direct sau indirect, în funcţie de rezultatele entităţii. Deoarece fiecare metodă 
de prezentare are avantaje pentru diferite tipuri de entități, prezentul standard 
îi impune conducerii să selecteze cea mai relevantă și mai exactă prezentare. 
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Totuși, deoarece informațiile referitoare la natura cheltuielilor sunt utile în 
estimarea fluxurilor de trezorerie viitoare, se impune o prezentare suplimentară 
de informații atunci când este utilizată metoda destinației cheltuielilor. La punc-
tul 115, sintagma „beneficiile angajaților” are același înțeles ca în IPSAS 39, 
Beneficiile angajaților.

117. Atunci când o entitate oferă dividende sau distribuiri similare proprietarilor 
săi şi are capital social, ea trebuie să prezinte, fie în situaţia performanţei fi-
nan  ci are, fie în situaţia modificărilor activelor nete / capitalurilor proprii 
sau în note, valoarea dividendelor sau a distribuirilor similare recunoscute 
ca dis  tribuiri către proprietari în timpul perioadei şi valoarea aferentă pe 
acţiune.

Situaţia modificărilor activelor nete / capitalurilor proprii 

118. O entitate trebuie să prezinte o situaţie a modificărilor activelor nete / ca-
pi talurilor proprii care să evidenţieze în situaţia propriu-zisă:

(a) Surplusul sau deficitul perioadei;

(b) Fiecare element de venituri şi cheltuieli aferent perioadei care, aşa 
cum este prevăzut de alte standarde, este recunoscut direct în activele 
nete / capitalurile proprii şi totalul acestor elemente;

(c) Veniturile şi cheltuielile totale ale perioadei (calculate ca suma din-
tre (a) şi (b)), prezentând separat valorile totale care se pot atri bui 
proprietarilor entităţii care controlează şi intereselor care nu con-
trolează; şi

(d) Pentru fiecare componentă a activelor nete / capitalurilor proprii 
pre zentată separat, efectele modificărilor politicilor contabile şi ale 
corecţiilor erorilor recunoscute în conformitate cu IPSAS 3.

119. O entitate va prezenta, de asemenea, fie în situaţia modificărilor activelor 
nete / capitalurilor proprii, fie în note:

(a) Valorile tranzacţiilor cu proprietarii care acţionează în ca li tatea lor 
de proprietari, prezentând separat distribuirile către pro prietari;

(b) Soldul surplusurilor sau deficitelor acumulate la începutul perioa dei 
şi la data de raportare, precum şi modificările pe parcursul peri-
oadei; şi

(c) În măsura în care componentele activelor nete / capitalurilor proprii 
sunt prezentate separat, o reconciliere între valoarea contabilă a 
fiecărei componente a activelor nete / capitalurilor proprii la începu
tul şi la sfârşitul perioadei, prezentând distinct fiecare modificare.

120. Modificările în activele nete / capitalurile proprii ale entităţii între două date de 
raportare reflectă creşterea sau reducerea activelor sale nete în cursul perioadei.
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121. Schimbarea generală în activele nete / capitalurile proprii reprezintă surplusul 
sau deficitul total al perioadei, alte venituri şi cheltuieli recunoscute direct ca 
modificări în activele nete / capitalurile proprii, precum şi orice contribuţii de 
la şi distribuiri către proprietari, în calitatea lor de proprietari. 

122. Contribuţiile de la, şi distribuirile către, proprietari includ transferurile dintre 
două entităţi din cadrul unei entităţi economice (de exemplu, un transfer de 
la un guvern, acţionând în calitatea sa de proprietar, către un departament 
guverna mental). Contribuţiile de la proprietari, în calitatea lor de proprietari, 
către entităţile controlate sunt recunoscute drept o ajustare directă a activelor 
nete / capitalurilor proprii numai atunci când generează în mod explicit interese 
reziduale în entitate sub forma drepturilor la activele nete / capitalurile proprii.

123. Prezentul standard prevede ca toate elementele de venituri şi cheltuieli recu-
noscute într-o perioadă să fie incluse în surplus sau deficit, cu excepţia cazului 
în care un alt IPSAS prevede contrariul. Alte IPSAS-uri prevăd ca anumite 
elemente (cum ar fi creşterile sau descreşterile din reevaluare şi anumite 
diferenţe de curs valutar) să fie recunoscute direct drept modificări ale active-
lor nete / capitalurilor proprii. Întrucât este importantă analizarea tuturor elemen-
telor de venituri şi cheltuieli la evaluarea modificărilor poziţiei financiare a 
unei entităţi între două date de raportare, prezentul standard prevede o prezen-
tare a situaţiei modificărilor activelor nete / capitalurilor proprii care să su-
blinieze veniturile şi cheltuielile totale ale entităţii, inclusiv cele care au fost 
re cunoscute direct în activele nete / capitalurile proprii.

124. IPSAS 3 prevede ajustări retroactive pentru a reflecta modificările politicilor 
contabile, în măsura în care acest lucru este posibil, cu excepţia cazului în 
care prevederile tranzitorii dintr-un alt IPSAS solicită contrariul. IPSAS 3 
im pune, de asemenea, ca retratările pentru corectarea erorilor să fie făcute 
retroactiv, în măsura în care acest lucru este posibil. Ajustările retroactive şi 
retratările retroactive se fac la soldul surplusurilor sau deficitelor cumulate, cu 
excepţia cazului în care un alt IPSAS prevede ajustarea retroactivă a unei alte 
componente a activelor nete / capitalurilor proprii. Punctul 118 litera (d) pre-
vede prezentarea în situaţia modificărilor activelor nete / capitalurilor proprii 
a ajustării totale a fiecărei componente a activelor nete / capitalurilor proprii 
prezentate separat care rezultă, separat, din modificările politicilor contabile şi 
din corecţiile erorilor. Aceste ajustări sunt prezentate pentru fiecare perioadă 
precedentă şi pentru începutul perioadei.

125. Dispoziţiile de la punctele 118 şi 119 pot fi îndeplinite prin utilizarea unui 
format pe coloane care reconciliază soldurile iniţiale şi cele finale ale fiecărui 
ele ment din activele nete / capitalurile proprii. O alternativă este aceea de a 
pre zenta numai ele mentele stabilite la punctul 118 în situaţia modificărilor 
ac  tivelor nete / ca pitalurilor proprii. Conform acestei abordări, elementele des-
crise la punctul 119 sunt prezentate în note.

125A. Alte IPSAS-uri specifică dacă și când valorile recunoscute anterior în active 
nete / capitaluri proprii sunt reclasificate în surplus sau deficit. În prezentul 
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standard, astfel de reclasificări sunt numite ajustări din reclasificare. O ajustare 
din reclasificare este inclusă în componenta aferentă a activelor nete / capi-
talurilor proprii în perioada în care ajustarea este reclasificată în surplus sau 
deficit. S-ar putea ca aceste valori să fi fost recunoscute în active nete / capi-
taluri proprii drept câștiguri nerealizate în perioada curentă sau cea anterioară. 
Acele câștiguri nerealizate trebuie să fie deduse din activele nete / capitalurile 
proprii în peri oada în care câștigurile realizate sunt reclasificate în surplus sau 
deficit pentru a evita includerea acestora în situația modificărilor activelor nete 
/ capitalurilor proprii de două ori. 

125B. Ajustările din reclasificare apar, de exemplu, la cedarea unei operațiuni din 
străinătate (a se vedea IPSAS 4) și atunci când previziunea fluxurilor de trezore-
rie prognozate acoperite împotriva riscurilor afectează surplusul sau deficitul (a 
se vedea punctul 140 litera (d) din IPSAS 41 în legătură cu acoperirea fluxurilor 
de trezorerie împotriva riscurilor). 

125C. Ajustările din reclasificare nu apar ca urmare a modificărilor surplusului din 
reevaluare recunoscute în conformitate cu IPSAS 17 sau IPSAS 31 sau a reeva-
luărilor planurilor de beneficii determinate recunoscute în conformitate cu 
IPSAS 39. Aceste componente sunt recunoscute în activele nete / capitalurile 
proprii și nu sunt reclasificate în surplus sau deficit în perioadele ulterioare. 
Modificările surplusului din evaluare pot fi transferate în surplusurile sau defi-
citele acumulate în perioade ulterioare pe măsură ce activul este utilizat sau 
când este derecunoscut (a se vedea IPSAS 17 sau IPSAS 31). În conformitate 
cu IPSAS 41, ajustările din reclasificare nu apar dacă acoperirea fluxurilor de 
trezorerie împotriva riscurilor sau contabilizarea valorii-timp a unei opțiuni 
(sau elementul forward dintr-un contract forward sau marja cu bază valutară a 
unui instrument financiar) are ca rezultat valori ce sunt eliminate din rezerva de 
acoperire a fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor, respectiv o componentă 
separată a activelor nete / capitalurilor proprii și inclusă direct în costul inițial 
sau în altă valoare contabilă a unui activ sau a unei datorii. Aceste valori sunt 
transferate direct la active sau datorii.

Situaţia fluxurilor de trezorerie

126. Informaţiile privind fluxurile de trezorerie le oferă utilizatorilor situațiilor fi-
nanciare o bază pentru evaluarea (a) capacităţii entităţii de a genera numerar şi 
echivalente de numerar, precum şi (b) necesităţilor entităţii de a utiliza fluxurile 
de trezorerie respective. IPSAS 2 stabileşte dispoziţii de prezentare a situaţiei 
fluxurilor de trezorerie şi a informaţiilor aferente.

Note

Structură

127. Notele trebuie: 

(a) Să prezinte informaţii despre baza de întocmire a situaţiilor finan
ciare şi despre politicile contabile specifice utilizate, în conformitate 
cu punctele 132-139;
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(b) Să descrie informaţiile prevăzute de IPSAS-uri care nu sunt pre-
zen  tate în situaţia propriu-zisă a poziţiei financiare, în situaţia 
pro   priu-zisă a performanţei financiare, în situaţia propriu-zisă a 
mo di   fică rilor activelor nete / capitalurilor proprii sau în situaţia 
pro priu-zisă a fluxurilor de trezorerie; şi

(c) Să ofere informaţii suplimentare care nu sunt prezentate în si tu a   ţia 
propriu-zisă a poziţiei financiare, în situaţia propriu-zisă a per  for-
manţei financiare, în situaţia propriu-zisă a modificărilor activelor 
nete / capitalurilor proprii sau în situaţia propriu-zisă a fluxurilor 
de trezorerie, dar care sunt relevante pentru înţelegerea oricăreia 
dintre ele.

128. Notele la situaţiile financiare trebuie prezentate, pe cât posibil, într-un 
mod sistematic. Fiecare element din situaţia propriu-zisă a poziţiei fi
nanciare, din situaţia propriu-zisă a performanţei financiare, din situaţia 
propriu-zisă a modificărilor activelor nete / capitalurilor proprii şi din 
situaţia propriu-zisă a fluxurilor de trezorerie trebuie să facă trimitere la 
orice informaţie aferentă din note.

129. Notele sunt în mod normal prezentate în următoarea ordine, care îi ajută pe uti-
lizatori să înţeleagă situaţiile financiare şi să le compare cu situaţiile financiare 
ale altor entităţi:

(a) O declaraţie de conformitate cu IPSAS-urile (a se vedea punctul 28);

(b) Un rezumat al politicilor contabile semnificative aplicate (a se vedea 
punctul 132);

(c) Informaţii justificative pentru elementele prezentate în situaţia propriu-zisă 
a poziţiei financiare, în situaţia propriu-zisă a performanţei financiare, în 
situaţia propriu-zisă a modificărilor activelor nete / capitalurilor proprii 
sau în situaţia propriu-zisă a fluxurilor de trezorerie, în ordinea în care 
sunt prezentate fiecare situaţie şi fiecare element-rând; şi

(d) Alte prezentări de informaţii, inclusiv:

(i) Datoriile contingente (a se vedea IPSAS 19) şi angajamentele 
con tractuale nerecunoscute; şi

(ii) Prezentări de informaţii nefinanciare, de exemplu, obiectivele şi 
politicile entităţii pentru gestionarea riscului financiar (a se vedea 
IPSAS 30).

130. În anumite condiţii, poate fi necesară sau de dorit modificarea ordinii anumi-
tor elemente din note. De exemplu, informaţiile despre modificările valorii 
juste recunoscute în surplus sau deficit pot fi combinate cu informaţiile despre 
scadenţa instrumentelor financiare, deşi primele sunt prezentări pentru situaţia 
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performanţei financiare, iar ultimele se referă la situaţia poziţiei financiare. 
Totuși, se menține o structură sistematică a notelor în măsura în care este po-
sibil.

131. Notele care oferă informaţii despre baza întocmirii situaţiilor financiare şi politi-
cile contabile specifice pot fi prezentate ca o componentă separată a situaţiilor 
financiare.

Prezentarea politicilor contabile

132. O entitate trebuie să prezinte în rezumatul politicilor contabile semnifica
tive:

(a) Baza (sau bazele) de evaluare utilizată (utilizate) la întocmirea si-
tua ţiilor financiare;

(b) Măsura în care entitatea a aplicat orice prevederi tranzitorii din 
orice IPSAS; şi

(c) Celelalte politici contabile utilizate care sunt relevante pentru în-
ţelegerea situaţiilor financiare.

133. Este important pentru utilizatori să fie informaţi despre baza sau bazele de 
eva  luare utilizată (utilizate) în situaţiile financiare (de exemplu, costul istoric, 
costul curent, valoarea realizabilă netă, valoarea justă, valoarea recuperabilă 
sau valoarea recuperabilă a serviciilor), deoarece baza pe care sunt întocmite 
situaţiile financiare afectează în mod semnificativ analiza lor. Atunci când sunt 
utilizate mai multe baze de evaluare pentru situaţiile financiare, de exemplu, 
atunci când sunt reevaluate anumite clase de active, este suficient să se indice 
categoriile de active şi datorii cărora li se aplică fiecare bază de evaluare.

134. Atunci când se decide necesitatea prezentării unei anumite politici contabile, 
conducerea ia în considerare modalitatea în care prezentarea ar ajuta utilizatorii 
să înţeleagă modul în care tranzacţiile, alte evenimente şi condiţii se regăsesc 
în performanţa financiară şi în poziţia financiară raportate. Prezentarea anumi-
tor politici contabile este utilă în mod deosebit utilizatorilor atunci când acele 
politici sunt selectate din alternativele permise în IPSAS-uri. Un exemplu este 
prezentarea de informaţii privind cazurile în care o entitate aplică valoarea 
justă sau modelul bazat pe cost investiţiei sale imobiliare (a se vedea IPSAS 16, 
In vestiţii imobiliare). Unele IPSAS-uri prevăd în mod specific prezentarea anu-
mitor politici contabile, inclusiv a alegerilor făcute de conducere între diferitele 
po litici contabile permise în standardele respective. De exemplu, IPSAS 17 
pre vede prezentarea bazelor de evaluare utilizate pentru clasele de imobilizări 
cor porale. IPSAS 5, Costurile îndatorării, prevede prezentarea faptului dacă 
aceste costuri ale îndatorării sunt recunoscute imediat drept cheltuială sau sunt 
capitalizate drept parte a costului activelor cu ciclu lung de producţie.
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135. Fiecare entitate are în vedere natura operaţiunilor sale şi politicile pe care 
uti li zatorii situaţiilor sale financiare se aşteaptă să le regăsească prezentate 
pentru acel tip de entitate. De exemplu, de la entităţile din sectorul public se 
va aştepta prezentarea unei politici contabile pentru recunoaşterea impozitelor, 
a donaţiilor şi a altor forme de venituri în afara celor de schimb. Atunci când o 
entitate are un număr semnificativ de operaţiuni din străinătate sau tranzacţii în 
valută, se aşteaptă să prezinte politicile contabile de recunoaştere a câştigurilor 
şi pierderilor din variaţiile de curs valutar. Atunci când intervin combinări de 
operațiuni din sectorul public, sunt prezentate politicile utilizate pentru evalu-
area fondului comercial şi a interesului care nu controlează.

136. O politică contabilă poate fi semnificativă datorită naturii activităţii entităţii chiar 
dacă valorile prezentate pentru perioada curentă şi pentru perioadele anterioare 
nu sunt semnificative. Este, de asemenea, adecvată prezentarea fiecărei politici 
contabile semnificative care nu este prevăzută în mod specific de IPSAS-uri, 
dar care este selectată şi aplicată în conformitate cu IPSAS 3.

137. O entitate trebuie să prezinte, în rezumatul politicilor contabile semnifi-
cative sau în alte note, raţionamentele profesionale, în afara celor care 
im  plică estimări (a se vedea punctul 140), pe care conducerea le-a făcut 
în apli carea politicilor contabile ale entităţii şi care au avut cel mai sem
nificativ efect asupra sumelor recunoscute în situaţiile financiare.

138. În procesul de aplicare a politicilor contabile ale entităţii, conducerea face mai 
multe raţionamente, în afară de cele care implică estimări, care pot afecta sem-
nificativ sumele recunoscute în situaţiile financiare. De exemplu, conducerea 
face raţionamente pentru a determina: 

● Dacă activele sunt investiţii imobiliare;

● Dacă angajamentele pentru furnizarea de bunuri şi/sau servicii care 
pre supun utilizarea activelor implicate sunt contracte de leasing;

● Dacă, în realitate, anumite vânzări de bunuri sunt angajamente de finan-
ţare şi deci nu generează venituri; 

● Dacă fondul relaţiilor dintre entitatea raportoare şi alte entităţi indică 
faptul că aceste alte entităţi sunt controlate de entitatea raportoare; şi

● Dacă termenele contractuale ale unui activ financiar generează, la anu-
mite date, fluxuri de trezorerie care sunt exclusiv plăți ale principalului 
și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat.

139. Unele dintre prezentările de informaţii făcute în conformitate cu punctul 137 
sunt prevăzute şi de alte IPSAS-uri. De exemplu, IPSAS 38, Prezentarea intere-
selor existente în alte entităţi, impune unei entităţi să prezinte raţionamentele 
folosite pentru a stabili dacă deţine controlul altei entităţi. IPSAS 16, Investiţii 
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imobiliare, prevede prezentarea criteriilor elaborate de entitate pentru a dis-
tinge investiţiile imobiliare de proprietăţile imobiliare utilizate de posesor şi 
de proprietățile deţinute în vederea vânzării în cursul normal al activităţilor, 
atunci când este dificilă clasificarea proprietăţii.

Surse principale ale incertitudinii estimărilor

140. O entitate trebuie să prezinte în note informaţii legate de (a) ipotezele princi
pale privind viitorul şi (b) alte surse principale ale incertitudinii estimării la 
data de raportare, care au un risc semnificativ de generare a unei ajustări 
sem nificative a valorilor contabile ale activelor şi datoriilor în următorul 
an financiar. În privinţa acelor active şi datorii, notele trebuie să includă 
detalii referitoare la:

(a) Natura lor; şi

(b) Valoarea lor contabilă la data de raportare.

141. Determinarea valorilor contabile ale unor active şi datorii impune estimarea 
efectelor unor evenimente viitoare incerte asupra acelor active şi datorii la data 
de raportare. De exemplu, în absenţa preţurilor de pe piaţă recent observate 
utilizate pentru evaluarea următoarelor active şi datorii, sunt necesare estimări 
orientate în viitor pentru evaluarea (a) valorii recuperabile a anumitor categorii 
de imobilizări corporale, (b) efectului uzurii morale asupra stocurilor şi (c) pro-
vizioanelor care fac obiectul rezultatului viitor al litigiilor aflate în curs. Aceste 
estimări implică ipoteze legate de elemente precum ajustarea riscului fluxurilor 
de trezorerie sau a ratelor de actualizare utilizate şi modificările viitoare ale 
preţurilor care afectează alte costuri.

142. Ipotezele principale şi alte surse principale de incertitudini în estimare prezentate 
în conformitate cu punctul 140 sunt legate de estimările care impun conducerii 
cele mai dificile, subiective sau complexe raţionamente. În timp ce numărul de 
variabile şi ipoteze care afectează posibila rezolvare viitoare a incertitudinilor 
creşte, acele raţionamente devin din ce în ce mai subiective şi mai complexe, 
iar potenţialul unei ajustări semnificative la valoarea contabilă a activelor şi 
datoriilor ca urmare a acestora de obicei creşte proporţional. 

143. Prezentările de la punctul 140 nu sunt impuse pentru activele şi datoriile cu risc 
semnificativ astfel încât valorile lor contabile să se poată modifica semnificativ 
în următorul an financiar dacă, la data de raportare, ele sunt evaluate la valoarea 
justă pe baza preţurilor de piață recent observate (valorile lor juste s-ar putea 
modifica în mod semnificativ în următorul an financiar, dar aceste modificări 
nu ar rezulta din ipoteze sau din alte surse de incertitudine a estimării la data 
de raportare).

144. Prezentările de la punctul 140 sunt efectuate într-o manieră care ajută utili-
zatorii situaţiilor financiare să înţeleagă raţionamentele făcute de conducere 
privind viitorul şi alte surse principale de incertitudine a estimării. Natura şi 
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amploarea informaţiilor oferite variază în funcţie de natura ipotezei şi de alte 
situaţii. Exemple de tipuri de prezentări făcute sunt următoarele:

(a) Natura ipotezei sau a altei incertitudini a estimării;

(b) Sensibilitatea valorilor contabile faţă de metodele, ipotezele şi estimările 
care stau la baza calculelor acestora, inclusiv motivele sensibilităţii;

(c) Soluţionarea preconizată a unei incertitudini şi gama de rezultate posibile 
în mod rezonabil pe parcursul următorului exerciţiu financiar în ceea ce 
priveşte valorile contabile ale activelor şi ale datoriilor afectate; şi

(d) O explicaţie a modificărilor făcute ipotezelor anterioare aferente acelor 
active şi datorii, dacă incertitudinea rămâne nesoluţionată.

145. Nu este necesar să se prezinte informaţii sau previziuni legate de buget la ela-
borarea prezentărilor de la punctul 140.

146. Atunci când este imposibil să se prezinte gradul efectelor posibile ale unei 
ipo  teze principale sau ale unei alte surse principale de incertitudine a estimării 
la data de ra por tare, entitatea prezintă faptul că este posibil, într-o măsură 
rezonabilă, pe baza cunoştinţelor existente, ca rezultatele din următorul an 
financiar care sunt diferite de ipoteze să necesite o ajustare semnificativă a 
valorii contabile a activului sau datoriei afectat(e). În toate cazurile, entitatea 
prezintă natura şi va loa rea contabilă a activului sau a datoriei specific(e) (sau 
a clasei de active sau datorii) afectat(e) de ipoteză.

147. Prezentările de la punctul 137 ale anumitor raţionamente făcute de conducere 
în procesul de aplicare a politicilor contabile ale entităţii nu sunt legate de 
prezentarea surselor principale ale incertitudinii estimării de la punctul 140.

148. Prezentarea informaţiilor privind unele dintre ipotezele principale care ar 
fi altmin teri prevăzute în conformitate cu punctul 140 este impusă de alte 
IPSAS-uri. De exemplu, IPSAS 19 prevede prezentarea, în anumite situaţii, 
a ipotezelor principale privind evenimentele viitoare care afectează clasele 
de provizioane. IPSAS 30 prevede prezentarea ipotezelor semnificative pe 
care entitatea le aplică în estimarea valorilor juste ale activelor financiare şi 
datoriilor financiare care sunt înregistrate la valoarea justă. IPSAS 17 prevede 
prezentarea unor ipoteze semnificative pe care entitatea le aplică la estimarea 
valorilor juste ale elementelor reevaluate de imobilizări corporale.

Capital

148A. O entitate trebuie să prezinte informaţii care să le permită utilizatorilor 
situaţiilor sale financiare să evalueze obiectivele, politicile şi procesele en-
tităţii de administrare a capitalului.

148B. Pentru a se conforma punctului 148A, entitatea prezintă următoarele:
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(a) Informaţii calitative cu privire la obiectivele, politicile şi procesele sale 
de administrare a capitalului, inclusiv (fără a se limita la):

(i) O descriere a ceea ce administrează drept capital;

(ii) Atunci când entitatea face obiectul unor dispoziţii privind capitalul 
impuse din exterior, natura acelor dispoziţii şi modul în care acele 
dispoziţii sunt încorporate în administrarea capitalului; şi

(iii) Modul în care sunt îndeplinite obiectivele sale de administrare a 
capitalului.

(b) Un rezumat al datelor cantitative cu privire la ceea ce administrează drept 
capital. Anumite entităţi consideră unele datorii financiare (de exemplu, 
anumite forme de datorii subordonate) ca parte a capitalului. Alte entităţi 
iau în considerare capitalul excluzând anumite componente de capitaluri 
proprii (de exemplu, componentele care rezultă din acoperirile împotriva 
riscului asociat fluxurilor de trezorerie).

(c) Orice modificări ale literelor (a) şi (b) din perioada anterioară.

(d) Dacă în decursul perioadei s-a conformat dispoziţiilor externe privind 
capitalul pe care trebuie să le respecte.

(e) Dacă entitatea nu s-a conformat dispoziţiilor externe privind capitalul, 
con secinţele nerespectării acestora.

 Aceste prezentări trebuie să aibă la bază informaţiile furnizate la nivel intern 
personalului-cheie din conducerea entităţii.

148C. O entitate poate administra capitalul în mai multe moduri şi poate face obiectul 
mai multor dispoziţii diferite privind capitalul. De exemplu, un conglomerat 
poate include entităţi care întreprind activităţi de asigurare şi activităţi bancare, 
şi acele entităţi pot opera în mai multe jurisdicţii. Atunci când o prezentare 
agregată a dispoziţiilor privind capitalul şi a modului în care acesta este ad-
ministrat nu oferă informaţii utile sau afectează înţelegerea de către utilizatorii 
situaţiilor financiare a resurselor de capital ale entităţii, entitatea trebuie să pre-
zinte in for maţii financiare distincte pentru fiecare dispoziţie privind capitalul 
care este impusă entităţii.

Instrumente financiare care pot fi lichidate de deţinător înainte de scadenţă  
clasificate drept active nete / capitaluri proprii 

148D. Pentru instrumentele financiare care pot fi lichidate de deţinător înainte 
de scadenţă clasificate drept instrumente de capitaluri proprii, o entitate 
trebuie să prezinte (în măsura în care nu se prezintă în altă parte):

(a) Un rezumat al datelor cantitative cu privire la valoarea clasificată 
drept active nete / capitaluri proprii;
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(b) Obiectivele, politicile şi procesele sale pentru administrarea obli ga-
ţiei de recumpărare sau răscumpărare a instrumentelor atunci când 
acest lucru este impus de către deţinătorul instrumentului, inclusiv 
orice modificări din perioada anterioară;

(c) Ieşirea de numerar preconizată pentru recumpărarea sau răs cum-
părarea clasei respective de instrumente financiare; şi

(d) Informaţii despre modul în care ieşirea de nume rar preconizată 
pen tru recumpărare sau răscumpărare a fost determinată.

Alte prezentări de informaţii

149. O entitate trebuie să prezinte în note:

(a) Valoarea dividendelor sau distribuirilor similare, propuse sau 
declarate înainte ca situațiile financiare să fie aprobate în vederea 
emiterii, dar nerecunoscute drept o distribuire către proprietari în 
timpul perioadei, și valoarea aferentă pe acțiune; şi

(b) Valoarea oricăror dividende preferenţiale cumulate, sau distribuiri 
similare, nerecunoscute.

150. O entitate trebuie să prezinte următoarele, dacă nu sunt prezentate în altă 
parte în informaţiile publicate împreună cu situaţiile financiare:

(a) Domiciliul şi forma juridică a entităţii şi jurisdicţia în care aceasta 
îşi des făşoară activitatea; 

(b) O descriere a naturii operaţiunilor şi a principalelor ac tivităţi ale 
entităţii; 

(c) Referinţe la legislaţia relevantă după care se conduc operaţiunile 
en tităţii;

(d) Numele entităţii care controlează şi ultima entitate care a controlat 
în cadrul entităţii economice (atunci când este cazul); şi

(e) Dacă este o entitate cu durată de viaţă utilă limitată, informaţii 
des pre durata sa de viaţă.

Prevederi tranzitorii
151. [Eliminat]

152. [Eliminat]

Data intrării în vigoare
153. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2008 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
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aplică prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2008, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

153A. Punctele 79 şi 82 au fost modificate de documentul Îmbunătăţiri la IPSASuri 
emis în ianuarie 2010. O entitate trebuie să aplice respectivele amenda
mente pentru situaţiile financiare anuale care acoperă perioadele care 
încep la 1 ianuarie 2011 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea 
anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o 
perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2011, entitatea trebuie 
să prezinte acest fapt.

153B. IPSAS 28 a modificat punctul 150 şi a adăugat punctele 7A, 95A şi 148D. 
O entitate trebuie să aplice amendamentele pentru situaţiile financiare 
anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2013 sau ulterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică IPSAS 28 pentru o perioadă care începe 
anterior datei de 1 ianuarie 2013, atunci amendamentele trebuie aplicate 
şi pentru acea perioadă anterioară.

153C. IPSAS 30 a modificat punctele 75, 129 şi 148 şi a adăugat punctele148A-148C. 
O entitate trebuie să aplice amendamentele pentru situaţiile financiare 
anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2013 sau ulterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică IPSAS 30 pentru o perioadă care începe 
anterior datei de 1 ianuarie 2013, atunci amendamentele trebuie aplicate 
şi pentru acea perioadă anterioară.

153D. Punctul 80 fost modificat de documentul Îmbunătăţiri la IPSASuri emis 
în noiembrie 2010. O entitate trebuie să aplice respectivul amendament 
pentru situaţiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ianuarie 2012 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o perioadă care 
începe anterior datei de 1 ianuarie 2012, entitatea trebuie să prezinte acest 
fapt.

153E. Punctele 21, 53 şi 54 au fost modificate şi punctul 53A a fost adăugat de do-
cumen tul Îmbunătăţiri la IPSASuri 2014, emis în ianuarie 2015. O entitate 
trebuie să aplice respectivele amendamente pentru situaţiile financiare 
anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2015 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică amendamentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ia nuarie 2015, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

153F. Punctele 151, 152 şi 154 au fost modificate de IPSAS 33, Adoptarea pentru 
prima dată a Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul 
Public (IPSASuri) pe bază de angajamente, emis în ianuarie 2015. O entitate 
trebuie să aplice respectivele amendamente pentru situaţiile financiare 
anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior 
acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
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aplică IPSAS 33 pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianua
rie 2017, atunci amendamentele trebuie aplicate şi pentru acea perioadă 
anterioară.

153G. IPSAS 35, Situaţii financiare consolidate, şi IPSAS 38, Prezentarea intere
se lor existente în alte entităţi, emise în ianuarie 2015, au modificat punc-
tele 4, 7, 12, 88 litera (n), 95 litera (d), 97, 103, 118 litera (c), 134, 135 şi 139. 
O en  ti   tate trebuie să aplice respectivele amendamente atunci când aplică 
IPSAS 35 şi IPSAS 38.

153H. Punctele 29, 44, 70, 73, 74, 109 și 116 au fost modificate și Anexa A, Carac
teristici calitative ale raportării financiare, a fost eliminată de documentul 
Îmbunătățiri la IPSASuri 2015 emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să 
aplice respectivele amendamente pentru situațiile financiare anuale care 
acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. 
Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
amendamentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 
2017, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

153I. Punctele 5, 6 și 12 au fost eliminate, iar punctele 7 și 97 a fost modificate 
de documentul Aplicabilitatea IPSASurilor, emis în aprilie 2016. O enti
tate trebuie să aplice respectivele amendamente pentru situațiile financi
are anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2018 sau ulte
rior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o 
entitate aplică amendamentele pentru o perioadă care începe anterior 
datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

153J. Punctul 116 a fost modificat de IPSAS 39, Beneficiile angajaților, emis în 
iulie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivul amendament pentru 
situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianua
rie 2018 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei 
date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o perioadă care începe 
anterior datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte acest fapt 
și, în același timp, să aplice IPSAS 39.

153K. Punctul 135 a fost modificat de IPSAS 40, Combinări de operațiuni din 
sectorul public, emis în ianuarie 2017. O entitate trebuie să aplice acest 
amendament pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele 
care încep la 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei date. Se încurajează 
aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentul pen
tru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2019, entitatea 
trebuie să prezinte acest fapt și, în același timp, să aplice IPSAS 40.

153L.  Punctele 7, 79, 82, 101, 102 și 138 au fost modificate și punctele 125A, 125B 
și 125C au fost adăugate de IPSAS 41, emis în august 2018. O entitate 
trebuie să aplice aceste amendamente pentru situațiile financiare anuale 
care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2022 sau ulterior acestei 
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date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
amendamentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 
2022, entitatea trebuie să prezinte acest fapt și, în același timp, să aplice 
IPSAS 41.

153M. Punctele 88, 94 și 112-115 au fost modificate de IPSAS 42, Beneficii so
ciale, emis în ianuarie 2019. O entitate trebuie să aplice respectivele amen
damente atunci când aplică IPSAS 42.

154. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
definiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
na ţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
ga jamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.

Retragerea IPSAS 1 (2000)
155. Prezentul standard înlocuieşte IPSAS 1, Prezentarea situaţiilor financiare, emis 

în 2000. 
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Anexa A

Caracteristici calitative ale raportării financiare
Prezenta anexă este parte integrantă din IPSAS 1. 

[Eliminată]
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Anexa B

Amendamente la alte IPSAS-uri
[Eliminată]
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 1.

Revizuirea IPSAS 1 ca rezultat al Proiectului general de îmbunătăţiri al IASB 
din 2003

Context 

BC1. Programul IPSASB de convergenţă cu IFRS-urile este un element important în 
programul de lucru al IPSASB. Politica IPSASB este ca IPSAS-urile pe bază de 
angajamente să fie convergente cu IFRS-urile emise de către IASB atunci când 
este adecvat pentru entităţile din sectorul public. 

BC2. IPSAS-urile pe bază de angajamente care sunt convergente cu IFRS-urile păstrează 
dispoziţiile, structura şi textul IFRS-urilor, cu excepţia cazului în care există un 
motiv specific sectorului public care să justifice o abatere. Abaterea de la IFRS-ul 
echivalent are loc atunci când dispoziţiile sau terminologia din IFRS nu sunt 
adecvate pentru sectorul public sau atunci când este necesară includerea unui 
co mentariu sau a unor exemple suplimentare pentru a ilustra anumite dispoziţii în 
con textul sectorului public. Diferenţele dintre IPSAS-uri şi IFRS-urile echivalente 
sunt identificate în Comparaţia cu IFRS inclusă în fiecare IPSAS.

BC3. În mai 2002, IASB a emis un proiect de expunere cu amendamente propuse 
pentru 13 IAS-uri1 ca parte a Proiectului său general de îmbunătăţiri. Obiectivele 
Proiectului general de îmbunătăţiri al IASB au fost „reducerea sau eliminarea 
alternativelor, redundanţelor şi conflictelor din cadrul standardelor, tratarea unor 
aspecte de convergenţă şi efectuarea altor îmbunătăţiri”. IAS-urile finale au fost 
emise în decembrie 2003. 

BC4. IPSAS 1, emis în ianuarie 2000, se baza pe IAS 1 (revizuit în 1997), care a 
fost reemis în decembrie 2003. La sfârşitul anului 2003, predecesorul IPSASB, 
Comitetul pentru Sectorul Public (PSC),2 a iniţiat un proiect de îmbunătăţire a 
IPSAS-urilor pentru convergenţa IPSAS-urilor, atunci când este adecvat, cu 
IAS-urile îmbunătăţite emise în decembrie 2003. 

BC5. IPSASB a analizat IAS 1 îmbunătăţit şi a fost de acord, în general, cu mo-
tivele IASB pentru revizuirea IAS-ului şi cu amendamentele efectuate. (Baza 
pentru conclu zii a IASB nu este reprodusă aici. Abonaţii la Serviciul complet de 
abona mente al IASB pot consulta Baza pentru concluzii pe website-ul IASB la 

1 IAS-urile au fost emise de predecesorul IASB, IASC. Standardele emise de IASB sunt intitulate 
Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri). IASB a definit IFRS-urile ca fiind formate 
din IFRS-uri, IAS-uri şi Interpretările standardelor. În unele cazuri, IASB a modificat, mai degrabă 
decât a înlocuit, IAS-urile, caz în care vechiul număr al IAS-ului rămâne neschimbat.

2 PSC a devenit IPSASB atunci când Consiliul IFAC a modificat mandatul PSC pentru ca acesta să devină 
un consiliu independent de normalizare, în noiembrie 2004.
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adresa www.iasb.org.) În cazurile în care IPSAS-urile se abat de la IAS-urile 
corespunzătoare, Baza pen tru concluzii explică motivele specifice sectorului 
public care au determinat aba terea. 

BC6. IAS 1 a fost modificat ulterior ca o consecinţă a IFRS-urilor emise după decembrie 
2003. IPSAS 1 nu include amendamentele aferente care rezultă din IFRS-urile 
emise după decembrie 2003. Aceasta deoarece IPSASB nu a examinat încă şi 
nu şi-a format o părere cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor din IFRS-urile 
aferente pentru entităţile din sectorul public. 

Venit

BC7. IAS 1 utilizează termenul venit (income), care nu este utilizat în IPSAS 1. 
IPSAS 1 utilizează termenul venituri (revenue), care corespunde cu venit 
(income) din IAS-uri/IFRS-uri. Termenul venit (income) este mai cuprinzător 
decât termenul venituri (revenue), deoarece include câştigurile care se adaugă la 
venituri. IPSAS-urile nu includ o definiţie a venitului (income), iar introducerea 
unei astfel de definiţii nu a făcut parte din proiectul de îmbunătăţiri şi nu a fost 
inclusă în ED 26.

Elemente extraordinare

BC8. IAS 1 îi interzice unei entităţi prezentarea oricărui element de venit sau cheltuială 
ca elemente extraordinare fie în situaţia propriu-zisă a veniturilor şi cheltuielilor, 
fie în note. IASB a decis că elementele tratate drept extraordinare rezultă din 
riscurile normale ale activităţilor cu care se confruntă o entitate şi nu justifică 
prezentarea într-o componentă separată a situaţiei veniturilor şi cheltuielilor. 
Natura sau funcţia unei tranzacţii sau a unui alt eveniment, mai degrabă decât 
frecvenţa sa, trebuie să determine prezentarea sa în cadrul situaţiei veniturilor şi 
cheltuielilor.

BC9. Definiţia elementelor extraordinare din IPSAS 1 (2000) era diferită de definiţia 
inclusă în versiunea anterioară (1993) a IAS 8, Profitul net sau pierderea netă 
a perioadei, erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile.3 Această 
diferenţă reflecta perspectiva sectorului public asupra a ceea ce constituia un 
element extraordinar pentru entităţile din sectorul public. 

BC10. Prezentul standard nu interzice în mod explicit prezentarea elementelor de ve ni-
turi şi cheltuieli drept elemente extraordinare, fie în situaţia propriu-zisă a 
performanţei financiare, fie în note. IAS 1 interzice ca orice elemente de veni t şi 
chel tuială să fie prezentate drept elemente extraordinare, fie în situaţia propriu-zisă 

3 IPSAS 1 (2000) definea elementele extraordinare drept „venituri (revenue) sau cheltuieli care rezultă 
din evenimente sau tranzacţii care sunt în mod clar distincte de activităţile curente ale entităţii, nu se 
aşteaptă să se repete frecvent sau regulat şi se află în afara controlului sau influenţei entităţii”. IAS 8 
definea elementele extraordinare drept „venit (income) sau cheltuieli care rezultă din evenimente sau 
tranzacţii care sunt delimitate clar de activităţile curente ale întreprinderii şi prin urmare nu se aşteaptă 
să se repete frecvent sau regulat”.
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a veniturilor şi cheltuielilor, fie în note. IPSASB este de părere că IPSAS-urile 
nu ar trebui să interzică entităţilor să prezinte elementele extraordi nare în note 
sau în situaţia propriu-zisă a performanţei financiare. Aceasta, deoarece el con-
si deră că prezentarea informaţiilor despre elementele extraordinare ar putea fi 
con formă cu obiectivele şi cu caracteristicile calitative ale raportării financiare. 
Totuşi, alţi membri sunt de părere că nu există un motiv specific sectorului pu blic 
pentru abaterea de la dispoziţiile din IAS 1 cu privire la acest subiect. De aseme-
nea, ei au observat că IPSAS 1 nu interzice prezentarea separată a elementelor 
care sunt diferite de activităţile curente ale unei administrații fie în situaţiile fi-
nanciare, fie în note, atât timp cât aceste elemente sunt semnificative. Ei nu sunt 
convinşi că există un motiv specific sectorului public de a se abate de la interzicerea 
IASB de a prezenta „elementele extraordinare” în situaţiile financiare.

Revizuirea IPSAS 1 ca rezultat al documentului Îmbunătăţiri la IFRSuri 
emis de IASB în 2008 

BC11. IPSASB a analizat revizuirile la IAS 1 incluse în documentul Îmbunătăţiri la 
IFRS-uri emis de IASB în mai 2008 şi în general a fost de acord cu motivele 
IASB pentru revizuirea standardului. IPSASB a ajuns la concluzia că nu existau 
motive specifice sectorului public pentru a nu adopta amendamentele.

Revizuirea IPSAS 1 ca rezultat al documentului Îmbunătăţiri la IFRSuri 
emis de IASB în 2009 

BC12. IPSASB a analizat revizuirile la IAS 1 incluse în documentul Îmbunătăţiri la 
IFRS-uri emis de IASB în aprilie 2009 şi în general a fost de acord cu motivele 
IASB pentru revizuirea standardului. IPSASB a ajuns la concluzia că nu existau 
motive specifice sectorului public pentru a nu adopta amendamentele.

Revizuirea IPSAS 1 ca rezultat al documentului Îmbunătăţiri la IFRSuri  
emis de IASB în mai 2012

BC13. IPSASB a analizat revizuirile la IAS 1 incluse în documentul Îmbunătăţiri la 
IFRS-uri emis de IASB în mai 2012 şi în general a fost de acord că nu există 
mo tive specifice sectorului public pentru a nu adopta anumite amendamente. 
IPSASB a observat că o parte dintre amendamente afectează IFRS 1, Adoptarea 
pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, 
şi IAS 34, Raporta rea financiară interimară, pentru care nu există standarde 
echivalente în cadrul IPSAS-urilor şi, prin urmare, astfel de amendamente au 
fost excluse. Mai mult, o parte dintre amendamente propun schimbări legate de 
prezentarea situaţiei poziţiei financiare la începutul unei perioade anterioare pentru 
modificări retroactive rezultate din modificări ale politicii contabile, retratări şi 
reclasificări. Prezentarea unei situaţii de deschidere a poziţiei financiare nu este 
în acest moment o dispoziţie a IPSAS 1 şi introducerea schimbărilor legate de 
aceste amendamente ale IASB nu este considerată minoră şi, prin urmare, acestea 
au fost excluse. O altă parte din amendament lega tă de prezentarea informaţiilor 
suplimentare comparative nu a fost considerată o mo dificare minoră şi a fost, de 
asemenea, exclusă.
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Revizuirea IPSAS 1 ca rezultat al primelor patru capitole ale documentului  
IPSASB Cadrul general conceptual de raportare financiară cu scop general  
pentru entitățile din sectorul public (Îmbunătățiri la IPSASuri 2015)

BC14. În urma finalizării Cadrului general conceptual de raportare financiară cu 
scop general pentru entitățile din sectorul public (Cadrul general conceptual), 
IPSASB a inițiat un proiect cu domeniu de aplicare limitat cu scopul de a face 
modificări la IPSAS-uri pentru a reflecta primele patru capitole din Cadrul general 
conceptual. Aceste capitole tratează rolul și autoritatea; obiectivele și utilizatorii; 
caracteristicile calitative (QC) și constrângerile privind informațiile în rapoartele 
financiare generale; și entitatea raportoare. Cadrul general conceptual a adoptat 
caracteristica calitativă „reprezentare exactă” în locul „fiabilității”.

BC15. Atât versiunea IPSAS 1 emisă în mai 2000, cât și versiunea revizuită a IPSAS 1 
emisă în decembrie 2006 au inclus o anexă care rezuma caracteristicile calitative și 
constrângerile adoptate indirect de IPSASB. Aceste caracteristici calitative au fost 
preluate din Cadrul general conceptual din 1989 al Comitetului pentru Standarde 
Internaționale de Contabilitate. IPSASB a analizat măsura în care această Anexă 
ar trebui eliminată în totalitate sau modificată pentru a reflecta caracteristicile 
calitative și constrângerile din Cadrul general conceptual al IPSASB. IPSASB a 
decis că este important ca conceptele din Cadrul general conceptual să fie analizate 
direct în loc să fie mediate prin intermediul unor surse secundare. Prin urmare, 
IPSASB a decis să elimine Anexa A în totalitate. Consecvent cu această decizie, 
IPSASB a hotărât, de asemenea, să elimine o copie a Anexei A din IPSAS 18, 
Raportarea pe segmente.

BC16. IPSASB a observat că criteriile de recunoaștere din IPSAS-uri includ cuvintele 
„în mod fiabil” și „fiabil”. Multe alte IPSAS-uri nu includ în mod explicit criteriile 
de recunoaștere, însă includ referințe la „în mod fiabil” și „fiabil” în îndrumări 
mai generale cu privire la recunoaștere, estimare, alocare și alte aspecte legate 
de evaluare. IPSASB nu a considerat că este adecvat să facă modificări fragmen-
tate la criteriile de recunoaștere înaintea unei revizuiri mai ample a criteriilor de 
recunoaștere și a unor îndrumări aferente. Așadar, IPSASB a decis să includă o 
notă de subsol care explică semnificația cuvântului „fiabilitate” în fiecare IPSAS 
prin intermediul criteriilor de recunoaștere sau al unor îndrumări aferente privind 
aspecte legate de evaluare. Această notă de subsol prevede că „informațiile fiabile 
sunt lipsite de erori semnificative și nu sunt subiective, iar utilizatorii pot avea 
încredere că acestea reprezintă exact ceea ce susțin că reprezintă sau ceea ce se 
așteaptă, în mod rezonabil, să reprezinte”.

Revizuirea IPSAS 1 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

Context

BC17. IPSAS 1 a inclus următoarea definiție pentru o entitate economică de stat 
(GBE): 
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 Entitatea economică de stat reprezintă o entitate care are toate caracteristicile 
următoare:

(a) Este o entitate cu capacitatea de a contracta în nume propriu;

(b) I-a fost desemnată autoritatea financiară și operațională de a desfășura o 
activitate;

(c) Vinde bunuri și prestează servicii, în cursul normal al activității sale, către 
alte entități cu scopul de a obține profit sau cu recuperarea totală a costului;

(d) Nu se bazează pe o finanțare continuă de la stat pentru continuarea activității 
(alta decât achiziționarea de produse într-o tranzacție desfășurată în condiții 
obiective); și

(e) Este controlată de o entitate din sectorul public.

BC18. Scopul acestei definiții a fost de a exclude entitățile comerciale din sectorul public 
care se încadrau în definiția de mai sus a unui GBE din domeniul de aplicare al 
IPSAS-urilor. Cu toate acestea, feedback-ul primit de IPSASB a indicat faptul 
că există o gamă largă de entități care sunt descrise drept GBE-uri, dintre care 
unele nu se încadrează în mod clar în definiția unui GBE a IPSASB. De asemenea, 
păreau să existe diferite interpretări ale componentelor definiției.

BC19. Pentru a rezolva această problemă, în august 2014 IPSASB a emis un document 
de consultare (CP), Aplicabilitatea IPSAS-urilor la entitățile economice de stat 
și la alte entități din sectorul public. CP propunea două abordări principale pen-
tru comunicarea politicii sale privind entitățile din sectorul public pentru care 
elaborează standarde de contabilitate și privind GBE-urile. 

BC20. Abordarea 1 propunea (i) eliminarea definiției unui GBE; iar abordarea (ii) pro-
punea furnizarea unei descrieri detaliate a caracteristicilor entităților din sectorul 
public cărora li se adresează IPSAS-urile. Această abordare avea două opțiuni: 
utilizarea literaturii existente și în curs de elaborare a IPSASB (Opțiunea 1a) sau 
utilizarea orientărilor pentru raportarea Statisticilor privind Finanțele Guverna-
mentale (GFS) și a îndrumărilor explicative aferente (Opțiunea 1b).

BC21. În conformitate cu Opțiunea 1a, IPSASB ar fi descris caracteristicile entităților 
din sectorul public în felul următor:

 IPSAS-urile sunt concepute pentru a fi aplicate entităților care:

(a) Sunt responsabile de furnizarea unor servicii4 publicului și dețin active în 
principal pentru potențialul lor de servicii și/sau pentru a efectua plăți de 
transfer pentru a redistribui venitul și patrimoniul;

4  Termenul servicii cuprinde bunuri și servicii.
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(b) Își finanțează activitatea, direct sau indirect, prin intermediul taxelor și/sau 
al transferurilor din partea altor niveluri de guvernare, al contribuțiilor 
sociale, datoriilor sau comisioanelor și nu au furnizori de capital care să 
solicite rentabilitatea investiției lor sau rentabilitatea investiției.

BC22. Abordarea 2 propunea păstrarea și modificarea definiției pentru GBE din IPSAS 1 
pentru a rezolva problemele de aplicare a acestuia și propunea două opțiuni de 
modificare a definiției. Opțiunea 2a propunea clarificarea definiției existente a 
GBE, iar Opțiunea 2b propunea restrângerea definiției existente a GBE.

BC23. IPSASB și-a exprimat în mod unanim o opinie preliminară într-un document 
de consultare privind faptul că Abordarea 1 era cea mai adecvată deoarece se 
concentra pe caracteristicile entităților din sectorul public cărora li se adresează 
IPSAS-urile. Majoritatea membrilor IPSASB au susținut Opțiunea 1a deoarece 
este o abordare generală bazată pe principii care se bazează pe Cadrul general 
conceptual de raportare financiară cu scop general pentru entitățile din sectorul 
public (Cadrul general conceptual) și recunoaște rolul organismelor de regle-
mentare și al altor autorități relevante în determinarea entităților care ar trebui să 
aplice IPSAS-urile.

BC24. Opțiunea 1a a beneficiat de sprijin puternic din partea respondenților. În general, 
respondenții au susținut Opțiunea 1a din motivele enumerate la punctul anterior. 
Unii dintre respondenți au oferit, de asemenea, motive suplimentare pentru care 
au susținut Opțiunea 1a. Printre motivele respective se numără încrederea în li-
teratura unei terțe părți asupra căreia IPSASB nu are niciun control și posibilitatea 
inconsecvențelor cu literatura IPSASB, aspecte care au fost identificate drept 
riscuri asociate cu Opțiunea 1b. 

BC25. Motivele respondenților care nu au susținut Opțiunea 1a includeau:

(a) Lipsa capacității pentru resurse a organismelor de reglementare din țările 
mai puțin dezvoltate, fapt ce ar face dificilă elaborarea unor criterii detaliate 
pentru dispozițiile de raportare;

(b) Existența unor organisme de reglementare diferite care utilizează criterii 
diferite, fapt ce ar reduce gradul de consecvență între jurisdicții; și

(c) Complexitatea entităților din sectorul public în comparație cu cele din secto-
rul privat care necesită o abordare diferită pentru determinarea dispozițiilor 
de raportare.

BC26. În luarea deciziei sale, IPSASB a luat în considerare: 

(a) Rolul organismelor de reglementare în determinarea cadrului general con-
tabil pentru entitățile din sectorul public din jurisdicțiile lor poate varia;

(b) Alinierea dintre IPSAS-uri și orientările pentru raportarea GFS;
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(c) Semnificația termenului „sector public” cu referire la Prefața la Cadrul ge-
neral conceptual; 

(d) Modul în care deținerea activelor datorită potențialului lor de servicii și nu 
în scopul generării de numerar este o caracteristică distinctivă a entităților 
din sectorul public cărora li se adresează IPSAS-urile; și

(e) Înlocuirea termenului entitate economică de stat cu termenii „entități com-
erciale” și „entități comerciale din sectorul public”, după caz.

Rolul organismelor de reglementare și al altor autorități relevante

BC27. IPSASB recunoaște faptul că organismele de reglementare și alte autorități re-
levante ar putea avea opinii diferite de cele ale IPSASB cu privire la aplicabilitatea 
IPSAS-urilor în fiecare jurisdicție. Multe jurisdicții elaborează propriile criterii 
pentru a determina entitățile care ar trebui să aplice IPSAS-urile. Aceste criterii 
pot varia din motive juridice, economice sau fiscale. Așadar, IPSASB consideră că 
abordarea bazată pe principii este adecvată deoarece aceasta permite flexibilitate 
în fiecare jurisdicție.

Alinierea dintre IPSAS-uri și orientările pentru raportarea GFS

BC28. IPSASB are o politică de reducere a diferențelor inutile dintre IPSAS-uri și 
orientările pentru raportarea GFS, după caz. IPSASB a decis că, în ceea ce privește 
aplicabilitatea IPSAS-urilor, obiectivele raportării financiare sunt mai bine ser-
vite prin elaborarea unor caracteristici în baza literaturii existente și în curs de 
elaborare a IPSASB, asupra cărora Consiliul are control, în loc să se bazeze pe 
orientările terților.

Semnificația termenului „sector public”

BC29. Conform punctului 1.8 din Cadrul general conceptual, termenul „sector public” 
include guvernele naționale, regionale, la nivel de stat/provincie și locale. Acesta 
include și organizații guvernamentale internaționale. IPSABS recunoaște faptul că 
sectorul public include și alte entități care vor să asigure rentabilitatea capitalurilor 
proprii ale investitorilor. IPSAS-urile nu au fost concepute pentru a fi aplicate 
rapoartelor financiare cu scop general ale unei astfel de entități. Cu toate acestea, 
atunci când sunt incluse în situațiile financiare consolidate de către o entitate 
care controlează care aplică IPSAS-urile, acestea sunt ajustate pentru a asigura 
conformitatea cu politicile contabile ale entității. Prin urmare, IPSASB este de 
părere că termenul sector public are legătură cu entități individuale și entități care 
fac parte dintr-un grup așa cum sunt descrise în Cadrul general conceptual.

Active deținute pentru potențialul de servicii

BC30. IPSASB este de părere că descrierea „sunt responsabile de furnizarea unor servicii 
publicului” inclusă în Prefața la Standardele Internaționale de Contabilitate 
pentru Sectorul Public indică faptul că IPSAS-urile se adresează entităților din 
sectorul public care dețin active în principal pentru potențialul lor de servicii și 
nu pentru generarea fluxurilor de trezorerie.
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Entități comerciale și entități comerciale din sectorul public

BC31. IPSASB a fost de părere că simpla eliminare a termenului „GBE” ar lăsa în urmă 
un vid în literatura IPSASB deoarece sectorul public nu cuprinde doar entitățile 
pentru care sunt elaborate IPSAS-urile, ci și entități comerciale. Așadar, IPSASB a 
propus înlocuirea termenului „GBE” cu termenii „entități comerciale din sectorul 
public” și „entități comerciale”, după caz.

Modificarea Prefeței la Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul 
Public

BC32. În august 2015, IPSASB a emis Proiectul de expunere (ED) 56, Aplicabilitatea 
IPSAS-urilor. ED analizează decizia IPSASB de a elimina definiția unui GBE 
din IPSAS 1 și din alte IPSAS-uri și RPG-uri. IPSASB a considerat că această 
abordare servește cel mai bine interesul public deoarece elimină o definiție care 
a fost ambiguă și dificil de implementat și descrie caracteristicile entităților din 
sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile. IPSASB a propus inclu-
derea acestei descrieri în Prefața la Standardele Internaționale de Contabilitate 
pentru Sectorul Public și bazarea descrierii propuse pe literatura IPSASB. Deși 
nu fac obiectul procedurilor stabilite ale IPSASB, Consiliul a pus la dispoziție 
caracteristicile revizuite în rezumatul executiv al ED 56. 

Răspunsurile la ED

BC33. În general, respondenții au susținut abordarea propusă și majoritatea comentariilor 
sunt legate de:

(a) Caracteristicile entităților din sectorul public de la punctul 10 din Prefața 
la IPSAS-uri;

(b) Utilizarea formulărilor „entități comerciale” și „entități comerciale din 
sectorul public”; și

(c) Alte amendamente la literatura IPSASB.

Caracteristicile entităților din sectorul public de la punctul 10 din Prefața la  
IPSAS-uri

BC34. Caracteristicile entităților din sectorul public de la punctul 10 din Prefața la 
IPSAS-uri au fost modificate pentru a reflecta acordul IPSASB cu sugestiile 
respondenților de a spori gradul de consecvență cu Cadrul general conceptual, 
păstrând totodată o abordare bazată pe principii pentru descrierea acelor carac-
teristici.

BC35. Unii dintre respondenți au întrebat dacă referințele la „furnizorii de capital” de 
la punctul 10 litera (b) ar trebui înlocuite cu „furnizori de capitaluri proprii” 
pentru a asigura consecvența cu terminologia din Cadrul general conceptual. Alți 
respondenți au indicat faptul că referințele la „furnizorii de capitaluri proprii” nu 
sunt necesare deoarece este clar că entitățile nu ar trebui să aibă un obiectiv de 
profit. IPSASB a fost de acord cu această sugestie și a decis să elimine referințele 
la „furnizorii de capital”.



PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE

 215 IPSAS 1 BAZĂ PENTRU CONCLUZII

Entități comerciale din sectorul public

BC36. În ED, IPSASB a propus înlocuirea termenului „GBE” cu termenii „entități co-
merciale din sectorul public” și „entități comerciale”. Termenul „entități comer-
ciale” a fost utilizat pentru o exprimare mai concisă în contextele în care IPSASB 
a considerat că este clar că este vorba despre sectorul public. Cu toate acestea, 
unii dintre respondenți au fost de părere că utilizarea unor termeni diferiți pentru 
ace lași tip de entitate poate crea confuzii. IPSASB a decis, prin urmare, să 
înlocuiască termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul public” 
și a recunoscut că organismele de reglementare pot interpreta termenul în funcție 
de factorii jurisdicționali.

Alte amendamente la literatura IPSASB

BC37. Unii dintre respondenți au sugerat concentrarea IPSAS-urilor pe entitățile din 
sectorul public pentru care sunt concepute prin eliminarea formulării „altele 
decât GBE-urile” din literatura IPSASB. ED a propus formularea „altele decât 
entitățile comerciale”. IPSASB a fost de acord cu sugestia respondenților și a 
eliminat formularea respectivă deoarece este în conformitate cu abordarea ED de 
a comunica entitățile din sectorul public pentru care IPSAS-urile sunt concepute 
într-un mod pozitiv, mai degrabă decât să se concentreze atenția asupra entităților 
cărora IPSAS-urile nu li se adresează, care includ entitățile comerciale din sectorul 
public.

BC38. Alți respondenți au propus modificări la literatura IPSASB care au fost discutate 
anterior, inclusiv:

● Oferirea unor explicații pentru cazurile-limită – Unii dintre membri au 
sugerat includerea unei explicații suplimentare pentru a se face distincția 
între entitățile care sunt „pur și simplu” din sectorul public și entitățile care 
au ca obiectiv „pur și simplu” profitul. De exemplu, o entitate din sectorul 
public s-ar putea să nu fie orientată spre profit, însă poate înregistra profi-
turi. IPSASB este de părere că organismele de reglementare pot decide ce 
entități aplică IPSAS-urile.

● Schimbarea obiectivelor poate implica o schimbare în aplicabilitatea 
IPSAS-urilor – IPSASB este de părere că organismele de reglementare au 
un rol în elaborarea unor dispoziții tranziționale atunci când entitățile din 
sectorul public își schimbă cadrul general contabil.
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Îndrumări de implementare
Prezentele îndrumări însoţesc, dar nu fac parte din IPSAS 1.

Structura ilustrativă a situaţiilor financiare

IG1. Prezentul standard stabileşte componentele situaţiilor financiare şi dispoziţiile 
minime care trebuie să fie prezentate în situaţia propriu-zisă a poziţiei financiare 
şi în situaţia performanţei financiare, precum şi pentru prezentarea modificărilor 
activelor nete / capitalurilor proprii. Acesta descrie, de asemenea, elemente supli-
mentare care ar putea fi prezentate fie în situaţiile financiare propriu-zise relevante, 
fie în note. Prezentele îndrumări furnizează exemple simple de modalităţi prin 
care pot fi îndeplinite dispoziţiile standardului de prezentare a situaţiei poziţiei 
financiare, a situaţiei performanţei financiare şi a situaţiei modificărilor activelor 
nete / capitalurilor proprii. Ordinea de prezentare şi descrierile utilizate pentru 
elementele-rând ar trebui modificate, după caz, pentru a se realiza o prezentare 
fidelă a circumstanţelor particulare ale fiecărei entităţi. De exemplu, elementele-rând 
ale unei entităţi din sectorul public, cum ar fi un departament de apărare, par a fi 
semnificativ diferite de cele ale unei bănci centrale.

IG2. Situaţia ilustrativă a poziţiei financiare redă o modalitate prin care poate fi pre-
zentată o situaţie a poziţiei financiare care face diferenţa între elementele curente 
şi cele pe termen lung. Alte formate pot fi în aceeaşi măsură adecvate, cu condiţia 
ca diferenţa să fie clară.

IG3. Situaţiile financiare au fost întocmite pentru un guvern naţional, iar situaţia 
performanţei financiare (după funcţie) ilustrează funcţiile clasificărilor guvernului 
utilizate în Statisticile financiare guvernamentale. Este puţin probabil ca aceste 
clasificări funcţionale să se aplice tuturor entităţilor din sectorul public. Faceţi 
referire la prezentul standard pentru un exemplu de clasificări funcţionale mai 
generice pentru alte entităţi din sectorul public.

IG4. Exemplele nu sunt menite să ilustreze toate aspectele IPSAS-urilor. Ele nici nu 
conţin un set complet de situaţii financiare, care să includă o situaţie a fluxu rilor 
de trezorerie, un rezumat al politicilor contabile semnificative şi alte note expli-
cative.

Entitate din sectorul public − Situaţia politicilor contabile (extras)

Entitate raportoare

Aceste situaţii financiare sunt pentru o entitate din sectorul public (guvernul naţional 
al Ţării A). Situaţiile financiare se referă la entitatea raportoare aşa cum se specifică în 
legislaţia corespunzătoare (Actul finanţelor publice 20XX). Aceasta cuprinde:

● Ministerele guvernamentale centrale; şi

● Entităţile comerciale din sectorul public.
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Baza de întocmire

Situaţiile financiare sunt conforme Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru 
Sectorul Public pentru contabilitatea pe bază de angajamente. Baza de evaluare aplicată 
este costul istoric ajustat pentru reevaluările activelor.

Situaţiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii, iar 
politicile contabile au fost aplicate în mod consecvent de-a lungul întregii perioade.
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Entitate din sectorul public − Situaţia poziţiei financiare 

La 31 decembrie 20X2 
(în mii unităţi monetare)

20X2 20X1
ACTIVE
Active circulante
Numerar şi echivalente de numerar X X
Creanţe X X
Stocuri X X
Cheltuieli în avans X X
Alte active circulante X X

X X
Active imobilizate
Creanţe X X
Investiţii în entităţi asociate X X
Alte active financiare X X
Infrastructură, imobilizări corporale X X
Terenuri şi clădiri X X
Imobilizări necorporale X X
Alte active nefinanciare X X

X X
Total active X X

DATORII
Datorii curente
Datorii X X
Împrumuturi pe termen scurt X X
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung X X
Provizioane pe termen scurt X X
Beneficii sociale X X
Beneficiile angajaţilor X X
Super-anuităţi X X

X X
Datorii pe termen lung
Datorii X X
Împrumuturi pe termen lung X X
Provizioane pe termen lung X X
Beneficii sociale X X
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20X2 20X1
Beneficiile angajaţilor X X
Super-anuităţi X X

X X
Total datorii X X

Active nete X X

ACTIVE NETE / CAPITALURI PROPRII
Aport la capital din partea
altor entități guvernamentale X X
Rezerve X X
Surplusuri/(deficite) acumulate X X
Interese care nu controlează X X
Total active nete / capitaluri proprii X X
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Entitate din sectorul public − Situaţia performanţei financiare pentru anul 
încheiat la 31 decembrie 20X2 

(Ilustrarea clasificării cheltuielilor după destinaţie) 
(în mii unităţi monetare)

20X2 20X1
Venituri
Impozite X X
Cotizaţii, amenzi, penalităţi şi licenţe X X
Venituri din tranzacţii de schimb X X
Transferuri de la alte entități guvernamentale X X
Alte venituri X X
Total venituri X X

Cheltuieli
Servicii publice generale (X) (X)
Apărare (X) (X)
Ordine şi siguranţă publică (X) (X)
Educaţie (X) (X)
Sănătate (X) (X)
Beneficii sociale (X) (X)
Alte tipuri de protecție socială (X) (X)
Locuinţe şi confort edilitar (X) (X)
Recreere, cultură și religie (X) (X)
Afaceri economice (X) (X)
Protecţia mediului (X) (X)
Alte cheltuieli (X) (X)
Costuri de finanţare (X) (X)
Total cheltuieli (X) (X)

Partea din surplus pentru entităţile asociate* X X

Surplus/(deficit) aferent perioadei X X

Atribuibil:
Proprietarilor entităţii care controlează X X
Intereselor care nu controlează X X

X X

* Aceasta înseamnă partea din surplusul entităţilor asociate atribuibilă proprietarilor entităţilor asociate, 
adică după impozitare şi deducerea intereselor care nu controlează în entităţile asociate.



PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE

 221 IPSAS 1 ÎNDRUMĂRI DE IMPLEMENTARE

Entitate din sectorul public − Situaţia performanţei financiare pentru anul 
încheiat la 31 decembrie 20X2

(Ilustrarea clasificării cheltuielilor după natură) 
(în mii unităţi monetare)

20X2 20X1
Venituri
Impozite X X
Cotizaţii, amenzi, penalităţi şi licenţe X X
Venituri din tranzacţii de schimb X X
Transferuri de la alte entități guvernamentale X X
Alte venituri X X
Total venituri X X

Cheltuieli
Salarii, indemnizaţii şi beneficiile angajaţilor (X) (X)
Beneficii sociale (X) (X)
Subvenţii şi alte plăţi de transfer (X) (X)
Materiale şi consumabile utilizate (X) (X)
Cheltuieli cu amortizarea activelor corporale și  
necorporale (X) (X)
Deprecierea imobilizărilor corporale* (X) (X)
Alte cheltuieli (X) (X)
Costuri de finanţare (X) (X)
Total cheltuieli (X) (X)

Partea din surplusul entităţilor asociate X X

Surplus/(deficit) aferent perioadei (X) X

Atribuibil:
Proprietarilor entităţii care controlează (X) X
Intereselor care nu controlează (X) X

(X) X

* Într-o situaţie a performanţei financiare în care cheltuielile sunt clasificate după natură, o depreciere a 
imo bilizărilor corporale este prezentată ca un element-rând separat. Din contră, în cazul în care chel tu ie lile 
sunt clasificate după destinaţie, deprecierea este inclusă în funcţia (funcţiile) la care se referă.
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Comparaţie cu IAS 1
IPSAS 1 se bazează în principal pe IAS 1 (2003) şi include amendamentele efectu-
ate la IAS 1 în cadrul documentelor Îmbunătăţiri la IFRS-uri emise în mai 2008 
şi, res pectiv, aprilie 2009. La momentul emiterii prezentului standard, IPSASB nu 
a luat în considerare aplicabilitatea IFRS 5, Active imobilizate deţinute în vederea 
vânzării şi activităţi întrerupte, pentru entităţile din sectorul public; prin urmare, 
IPSAS 1 nu reflectă amendamentele aduse la IAS 1 care decurg din emiterea IFRS 5. 
Principalele diferenţe dintre IPSAS 1 şi IAS 1 sunt următoarele:

● Discuțiile privind aplicarea conceptului de continuitate a activității în cazul 
entităților din sectorul public au fost incluse în IPSAS 1 în comparație cu cele 
din IAS 1.

● IAS 1 permite prezentarea fie a unei situaţii care să arate toate modificările 
activelor nete / capitalurilor proprii, fie a unei situaţii care să arate toate mo-
dificările activelor nete / capitalurilor proprii, altele decât cele provenite din 
tranzacţiile de capital cu proprietarii şi distribuirile către proprietari, în calitatea 
lor de proprietari. IPSAS 1 prevede prezentarea unei situaţii care să arate toate 
modificările activelor nete / capitalurilor proprii.

● În anumite situaţii, IPSAS 1 utilizează o terminologie diferită faţă de cea din 
IAS 1. Cel mai semnificativ exemplu este utilizarea termenilor „situaţia per-
formanţei financiare” şi „active nete / capitaluri proprii” în IPSAS 1. Termenii 
echivalenţi din IAS 1 sunt „situaţia veniturilor şi cheltuielilor” şi „capitaluri 
proprii”.

● IPSAS 1 nu utilizează termenul „venit” (income), care în IAS 1 are un sens 
mai larg decât termenul „venituri” (revenue).

● IAS 1 defineşte „Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri)” 
pentru a include IFRS-urile, IAS-urile şi Interpretările SIC/IFRIC. IPSAS 1 nu 
defineşte „Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public”.

● IPSAS 1 conţine un set diferit de definiţii ale termenilor tehnici faţă de IAS 1 
(punctul 7). 

● IPSAS 1 conţine comentarii privind responsabilitatea pentru întocmirea 
situaţiilor financiare. IAS 1 nu conţine aceleaşi comentarii (punctele 19-20).

● IPSAS 1 utilizează expresia „obiectivul situaţiilor financiare prezentat în 
pre zentul standard” pentru a înlocui expresia echivalentă „obiectivul situaţiei 
financiare stabilit în Cadrul general” din IAS 1. Acest lucru se datorează fap-
tului că nu există un Cadru general echivalent în IPSAS-uri.
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● IPSAS 1 conţine comentarii cu privire la oportunitatea situaţiilor financiare, 
din cauza lipsei unui Cadru general echivalent în IPSAS-uri (punctul 69).

● IPSAS 1 nu interzice în mod explicit prezentarea elementelor de venituri şi chel-
tuieli drept elemente extraordinare, fie în situaţia propriu-zisă a performanţei 
financiare, fie în note. IAS 1 interzice ca orice elemente de venit şi cheltuială 
să fie prezentate drept elemente extraordinare fie în situaţia propriu-zisă a 
ve ni turilor şi cheltuielilor, fie în note.

● IPSAS 1 conţine o prevedere tranzitorie care permite neprezentarea elementelor 
care au fost excluse din situaţiile financiare din cauza aplicării unei prevederi 
tranzitorii din alt IPSAS (punctul 151).
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bazează în principal pe Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 7, Situaţia 
fluxurilor de trezorerie, publicat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de 
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Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 
(IPSASB) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) cu permisiunea Fundaţiei 
pentru Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) 
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Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ia nuarie 2020. 

IPSAS 2, Situaţiile fluxurilor de trezorerie, a fost emis în mai 2000.

De la această dată, IPSAS 2 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● IPSAS 42, Beneficii sociale (emis în ianuarie 2019)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2018 (emis în octombrie 2018)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 37, Angajamente comune (emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 35, Situaţii financiare consolidate (emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori 
(emis în decembrie 2006)

● IPSAS 4, Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar (emis în decembrie 
2006)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri (emis în ianuarie 2010)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri (emis în noiembrie 2010)

Tabelul punctelor modificate în IPSAS 2

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

3 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

4 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

8 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

16 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

22 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2010

Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

noiembrie 2010

IPSAS 42 ianuarie 2019

25 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

noiembrie 2010

27 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

noiembrie 2010

30 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015

Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

noiembrie 2010

36 Modificat IPSAS 4 decembrie 2006

37 Modificat IPSAS 4 decembrie 2006

401 Eliminat IPSAS 3 decembrie 2006

Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

noiembrie 2010

41 Eliminat IPSAS 3 decembrie 2006

42 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

noiembrie 2010

1 Punctele următoare au fost renumerotate.
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Afectat de

43 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

noiembrie 2010

47 Modificat IPSAS 37 ianuarie 2015

Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

noiembrie 2010

48 Modificat IPSAS 37 ianuarie 2015

50A Nou IPSAS 35 ianuarie 2015

52A Nou IPSAS 35 ianuarie 2015

52B Nou IPSAS 35 ianuarie 2015

Titlul dinaintea  
punctului 55A

Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

55A Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

55B Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

55C Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

55D Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

55E Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

61 Modificat IPSAS 37 ianuarie 2015

63A Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2010
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Afectat de

63B Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

noiembrie 2010

63C Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

63D Nou IPSAS 37 ianuarie 2015

IPSAS 35 ianuarie 2015

63E Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

63F Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

63G Nou IPSAS 42 ianuarie 2019

64 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015

IE Modificat IPSAS 3 decembrie 2006

IPSAS 42 ianuarie 2019
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 2, Situaţiile fluxu-
rilor de trezorerie, este prezentat în obiectiv şi la punctele 1-64. Toate punctele au 
autoritate egală. IPSAS 2 trebuie citit în contextul obiectivului său, al Prefeţei la 
Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi al Cadrului 
general conceptual de raportare financiară cu scop general pentru entităţile din 
sec  torul public. IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile 
şi erori, oferă o bază pentru selectarea şi aplicarea politicilor contabile în absenţa 
unor îndru mări explicite.
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Obiectiv
Situaţia fluxurilor de trezorerie identifică (a) sursele de intrări de numerar, (b) elementele 
pentru care numerarul a fost cheltuit în perioada de raportare şi (c) soldul de casă la 
data de raportare. Informaţiile referitoare la fluxurile de trezorerie ale unei entităţi sunt 
folositoare utilizatorilor situaţiilor financiare în obţinerea de informaţii atât în sensul 
răspunderii, cât şi în sensul procesului decizional. Informaţiile referitoare la fluxurile de 
trezorerie le permit utilizatorilor să determine modalitatea în care o entitate din sectorul 
public a acumulat numerarul necesar pentru a-şi finanţa activităţile şi modalitatea în 
care respectivul numerar a fost utilizat. Atunci când utilizatorii iau şi evaluează deci-
ziile privind alocarea resurselor, precum susţinerea activităţilor entităţii, ei au nevoie de  
înţelegerea oportunităţii şi a certitudinii fluxurilor de trezorerie. Obiectivul prezentului 
standard este de a impune furnizarea de informaţii cu privire la modificările istorice 
de numerar şi echivalente de numerar ale unei entităţi, prin intermediul unei situaţii a 
fluxurilor de trezorerie care clasifică fluxurile de trezorerie din timpul perioadei în fluxuri 
din activităţi de exploatare, de investiţii şi de finanţare.

Domeniu de aplicare
1. O entitate care întocmeşte şi prezintă situaţii financiare conform conta bi-

lităţii pe bază de angajamente trebuie să întocmească o situaţie a fluxurilor 
de trezorerie în conformitate cu dispoziţiile prezentului standard şi să o 
prezinte drept parte integrantă a situaţiilor sale financiare pentru fiecare 
perioadă pentru care situaţiile financiare sunt prezentate.

2. Informaţiile referitoare la fluxurile de trezorerie pot fi folositoare pentru uti-
lizatorii situaţiilor financiare ale unei entităţi în (a) evaluarea fluxurilor de 
trezorerie ale entităţii, (b) evaluarea modalităţii în care entitatea respectă 
legislaţia şi reglementările (inclusiv bugetul autorizat, acolo unde este cazul) şi 
(c) a decide dacă să furnizeze resurse sau să încheie o tranzacţie cu o entitate. 
Utilizatorii sunt în general interesaţi de modul în care entitatea generează şi 
utilizează numerarul şi echivalentele de numerar. Aceasta este situaţia indiferent 
de natura activităţilor entităţii şi indiferent dacă numerarul poate fi considerat 
drept produs al entităţii, aşa cum ar putea fi cazul unei instituţii financiare pu-
blice. Entităţile au nevoie de numerar, în esenţă, din aceleaşi motive, oricât de 
diferite ar fi principalele lor activităţi producătoare de venituri. Ele au nevoie de 
numerar pentru a plăti pentru bunurile şi serviciile pe care le consumă, pentru a 
acoperi costurile recurente de rambursare a datoriei şi, în unele cazuri, pentru 
a reduce nivelul datoriei. În consecinţă, prezentul standard le impune tuturor 
entităţilor să prezinte o situaţie a fluxurilor de trezorerie. 

3. [Eliminat]

4. [Eliminat]
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Beneficii ale informaţiilor referitoare la fluxurile de trezorerie
5. Informaţiile privind fluxurile de trezorerie ale unei entităţi sunt folositoare pentru 

a ajuta utilizatorii să prognozeze (a) necesităţile viitoare de numerar ale entităţii, 
(b) capacitatea sa de a genera fluxuri de trezorerie în viitor şi (c) ca pacitatea sa 
de a finanţa modificările din domeniul şi natura activităţilor sale. O situaţie a 
fluxurilor de trezorerie reprezintă şi un instrument prin care o entitate poate să 
îşi descarce contabilitatea de intrări şi ieşiri de numerar pe parcursul perioadei 
de raportare. 

6. O situaţie a fluxurilor de trezorerie, atunci când este utilizată împreună cu 
alte situaţii financiare, furnizează informaţii care le permit utilizatorilor să 
evalueze modificările activelor nete / capitalurilor proprii ale unei entităţi, 
structura sa financiară (inclusiv lichiditatea şi solvabilitatea sa), precum şi 
capacitatea entităţii de a influenţa valoarea şi plasarea în timp a fluxurilor de 
trezorerie în vederea adaptării la circumstanţele şi oportunităţile în continuă 
schimbare. De asemenea, aceste informaţii sporesc gradul de comparabilitate 
al raportării rezultatelor din exploatare între diferite entităţi, deoarece elimină 
efectele utilizării unor tratamente contabile diferite pentru aceleaşi tranzacţii 
şi alte evenimente.

7. Informaţiile istorice referitoare la fluxurile de trezorerie sunt deseori utilizate 
ca indicatori ai valorii, plasării în timp şi certitudinii fluxurilor de trezorerie vii-
toare. Acestea sunt, de asemenea, folositoare în verificarea exactităţii evaluărilor 
trecute ale fluxurilor de trezorerie viitoare. 

Definiţii 
8. Următorii termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul specificat 

în continuare:

 Numerarul cuprinde disponibilul în casă şi la bănci şi depozitele la vedere.

 Echivalentele de numerar sunt investiţii pe termen scurt foarte lichide, care 
sunt uşor convertibile în sume cunoscute de numerar şi care sunt supuse 
unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

 Fluxurile de trezorerie sunt intrările şi ieşirile de numerar şi echivalente 
de numerar.

 Control: O entitate controlează o altă entitate atunci când entitatea este 
ex pusă sau are drepturi asupra unor beneficii variabile pe baza implicării 
sale în cealaltă entitate şi are capacitatea de a influenţa natura şi valoarea 
acelor beneficii prin autoritatea sa asupra celeilalte entităţi.

 Activităţile de finanţare sunt activităţi care au drept rezultat modificări 
ale dimensiunii şi compoziţiei capitalurilor vărsate şi împrumuturi lor en-
ti tăţii.
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 Activităţile de investiţii constau în achiziţionarea şi cedarea de active imo
bilizate şi de alte investiţii care nu sunt incluse în echivalentele de numerar.

 Activităţile de exploatare sunt activităţile entităţii care nu sunt activităţi 
de investiţii sau de finanţare.

 Data de raportare este data ultimei zile din perioada de raportare la care 
se referă situaţiile financiare.

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat.

Numerar şi echivalente de numerar

9. Echivalentele de numerar sunt deţinute mai degrabă în scopul îndeplinirii 
angajamentelor în numerar pe termen scurt decât pentru investiţii sau în alte 
scopuri. Pentru ca o investiţie să îndeplinească condiţiile unui echivalent de 
numerar, aceasta trebuie să fie uşor convertibilă într-o sumă cunoscută de nu-
merar şi supusă unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. Prin urmare, 
o investiţie îndeplineşte, în mod normal, condiţiile unui echivalent de numerar 
doar atunci când are o scadenţă mică, de, să zicem, trei luni sau mai puţin de la 
data achiziţiei. Investiţiile în capitalurile proprii sunt excluse din echivalentele 
de numerar doar dacă nu sunt, în fond, echivalente de numerar.

10. Împrumuturile bancare sunt, în general, considerate a fi activităţi de finanţare. 
Totuşi, în unele ţări, descoperirile de cont care sunt rambursabile la cerere fac 
parte integrantă din gestiunea numerarului unei entităţi. În aceste circumstanţe, 
descoperirile de cont sunt considerate o componentă a numerarului şi a echiva-
lentelor de numerar. O caracteristică a acestor aranjamente bancare este faptul 
că soldul bancar fluctuează deseori între pozitiv şi negativ.

11. Fluxurile de trezorerie exclud mişcările între elemente care constituie numerar 
sau echivalente de numerar, deoarece aceste componente fac parte din gestiunea 
numerarului unei entităţi, şi nu din activităţile de exploatare, de investiţii şi de 
finanţare. Gestiunea numerarului presupune plasarea excedentului de numerar 
în echivalente de numerar.

Entitate economică

12. Termenul entitate economică este utilizat în prezentul standard pentru a defini, 
în scopul raportării financiare, un grup de entităţi care cuprinde entitatea care 
controlează şi orice entităţi controlate.

13. Alţi termeni folosiţi uneori pentru a face referire la o entitate economică sunt 
entitate administrativă, entitate financiară, entitate consolidată şi grup.

14. O entitate economică poate include entităţi care au atât politici sociale, cât şi 
obiective comerciale. De exemplu, un departament guvernamental pentru 
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locuinţe poate fi o entitate economică ce include entităţi care oferă locuinţe 
pentru o taxă nominală, precum şi entităţi care oferă locuinţe pe o bază co mer-
cială.

Beneficii economice viitoare sau potenţial de servicii

15. Activele oferă entităţilor o modalitate de realizare a obiectivelor lor. Activele 
care sunt utilizate pentru a oferi bunuri şi servicii în conformitate cu obiectivele 
unei entităţi, dar care nu generează direct intrări de numerar nete sunt adesea 
descrise drept încorporând „potenţial de servicii”. Activele care sunt utilizate 
pentru a genera intrări de numerar nete sunt adesea descrise ca încorporând 
„beneficii economice viitoare”. Pentru a cuprinde toate utilizările activelor, 
prezentul standard utilizează termenul „beneficii economice viitoare sau po-
tenţial de servicii” pentru a descrie caracteristicile esenţiale ale activelor.

Entităţi economice de stat

16. [Eliminat]

Active nete / capitaluri proprii

17. Active nete / capitaluri proprii este termenul folosit în prezentul standard pen-
tru a desemna evaluarea reziduală în situaţia poziţiei financiare (active mi nus 
datorii). Activele nete / capitalurile proprii pot fi pozitive sau negative. În loc 
de active nete / capitaluri proprii pot fi folosiţi şi alţi termeni, cu condiţia ca 
înţelesul acestora să fie clar.

Prezentarea unei situaţii a fluxurilor de trezorerie
18. Situaţia fluxurilor de trezorerie trebuie să raporteze fluxurile de trezorerie 

din cursul perioadei, clasificate pe activităţi de exploatare, de investiţii şi 
de finanţare.

19. O entitate prezintă fluxurile sale de trezorerie din activităţile de exploatare, de 
investiţii şi de finanţare într-o manieră care corespunde cel mai bine activităţilor 
sale. Clasificarea pe activităţi furnizează informaţii care le permit utilizatorilor 
să evalueze impactul respectivelor activităţi asupra poziţiei financiare a entităţii 
şi a valorii numerarului şi a echivalentelor de numerar. Aceste informaţii pot 
fi folosite, de asemenea, pentru a evalua relaţiile care apar între activităţile 
respective.

20. O singură tranzacţie poate include fluxuri de trezorerie care sunt clasificate 
diferit. De exemplu, când rambursarea în numerar a unui împrumut include 
atât dobânda, cât şi capitalul împrumutat, elementul de dobândă poate fi cla-
sificat drept activitate de exploatare, iar elementul de capital, drept activitate 
de finanţare.

Activităţi de exploatare

21. Valoarea fluxurilor de trezorerie nete care rezultă din activităţile de exploatare 
este un indicator-cheie al măsurii în care sunt finanțate operaţiunile entităţii: 
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(a) Prin impozite (direct ori indirect); sau 

(b) De la beneficiarii bunurilor şi serviciilor furnizate de entitate.

 Valoarea fluxurilor de trezorerie nete este utilă pentru a demonstra că entitatea 
îşi poate menţine capacitatea de funcţionare, îşi poate rambursa obligaţiile, 
poate plăti proprietarilor săi dividende sau distribuiri similare şi poate face noi 
investiţii fără a recurge la surse externe de finanţare. Fluxurile de trezorerie 
consolidate din exploatarea unei entităţi deţinute în întregime de către guvern 
oferă o indicaţie privind măsura în care guvernul i-a finanţat activităţile curente 
prin impozitare şi taxe. Informaţiile cu privire la componentele specifice ale 
fluxurilor istorice de trezorerie din exploatare, împreună cu alte informaţii, sunt 
utile pentru prognozarea fluxurilor de trezorerie din exploatare viitoare.

22. Fluxurile de trezorerie provenite din activităţi de exploatare sunt derivate, în 
pri mul rând, din principalele activităţi generatoare de numerar ale entităţii. 
Exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activităţi de exploatare sunt:

(a) Încasările în numerar din impozite, taxe şi amenzi;

(b) Încasările în numerar din preţurile pentru bunurile şi tarifele pentru ser-
viciile furnizate de entitate;

(c) Încasările în numerar provenite din subvenţii sau transferuri şi alte alocări 
şi autorizări bugetare făcute de către guvernul central sau alte entităţi 
din sectorul public;

(d) Încasările în numerar provenite din redevenţe, onorarii, comisioane şi 
alte venituri;

(da) Plățile în numerar către beneficiarii unor scheme de beneficii sociale;

(e) Plăţile în numerar către alte entităţi din sectorul public pentru finanţarea 
operaţiunilor acestora (nu includ împrumuturile);

(f) Plăţile în numerar efectuate către furnizorii de bunuri şi prestatorii de 
servicii;

(g) Plăţile în numerar efectuate către angajaţi şi în numele angajaţilor;

(h) Încasările în numerar şi plăţile în numerar ale unei entităţi de asigurare 
pentru prime şi daune, anuităţi şi alte beneficii legate de poliţele de asi-
gurare;

(i) Plăţile în numerar din impozitele locale pe proprietate sau din impozitele 
pe profit (atunci când este cazul) legate de activităţile de exploatare; 

(j) Încasările şi plăţile în numerar provenite din contracte încheiate în 
vederea plasării sau tranzacţionării; 
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(k) Încasările sau plăţile în numerar din operațiuni în curs de întrerupere; 
şi

(l) Încasările sau plăţile în numerar legate de stingerea litigiilor.

 Unele tranzacţii, cum ar fi vânzarea unui element al unei instalaţii, pot genera 
un câştig sau o pierdere care este inclus(ă) în surplus sau deficit. Fluxurile de 
trezorerie aferente acestui tip de tranzacţii sunt fluxuri de trezorerie provenite 
din activităţi de investiţii. Cu toate acestea, plăţile în numerar pentru producerea 
sau dobândirea de active deţinute în vederea închirierii către alţii şi ulterior 
deţinute în vederea vânzării descrise la punctul 83A din IPSAS 17, Imobilizări 
corporale, sunt fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare. Încasările de 
numerar din închirierea şi vânzarea ulterioară a acestor active sunt, de asemenea, 
fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare.

23. O entitate poate deţine titluri de valoare şi împrumuturi în vederea plasării sau 
tranzacţionării, caz în care acestea sunt similare stocurilor de mărfuri dobândite 
special pentru a fi revândute. Prin urmare, fluxurile de trezorerie generate de 
cumpărarea şi vânzarea titlurilor de valoare prin plasament sau tranzacţionare 
sunt clasificate drept activităţi de exploatare. În mod similar, avansurile în 
numerar şi împrumuturile acordate de instituţiile financiare publice sunt, de 
obicei, clasificate drept activităţi de exploatare, din moment ce se referă la 
principala activitate generatoare de numerar a respectivei entităţi.

24. În unele jurisdicţii, guvernele sau alte entităţi din sectorul public acordă sau 
au to rizează fonduri către entităţi pentru finanţarea operaţiunilor entităţii şi nu 
se face o delimitare clară a distribuirii acestor fonduri între activităţile curente, 
investiţii şi capitalul vărsat. Atunci când o entitate nu poate identifica separat 
alocările sau autorizările bugetare în activităţile curente, investiţii şi capitalul 
vărsat, alocarea sau autorizarea bugetară trebuie clasificată drept fluxuri de 
trezorerie din exploatare, iar acest fapt trebuie prezentat în notele la situaţiile 
financiare.

Activităţi de investiţii

25. Prezentarea separată a fluxurilor de trezorerie care rezultă din activităţile de 
in vestiţii este importantă deoarece fluxurile de trezorerie indică măsura în care 
au existat ieşiri de numerar pentru resurse care vor fi folosite de entitate pentru 
a presta servicii în viitor. Numai ieşirile de numerar care apar sub forma unui 
activ recunoscut în situaţia poziţiei financiare sunt eligibile pentru clasificarea 
drept activităţi de investiţii. Exemple de fluxuri de trezorerie provenite din 
ac tivităţi de investiţii sunt:

(a) Plăţile în numerar pentru dobândirea de imobilizări corporale, necor-
porale şi alte active imobilizate. Aceste plăţi le includ şi pe acelea care 
se referă la costurile de dezvoltare capitalizate şi la construcţia în regie 
proprie a imobilizărilor corporale;
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(b) Încasările în numerar din vânzarea de imobilizări corporale, necorporale 
şi alte active imobilizate;

(c) Plăţile în numerar pentru dobândirea de instrumente de capitaluri proprii 
sau de datorie ale altor entităţi şi de interese în asocierile în participaţie 
(altele decât plăţile pentru instrumentele considerate a fi echivalente de 
numerar sau pentru cele deţinute în vederea plasării sau tranzacţionării);

(d) Încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capitaluri proprii 
sau de datorie ale altor entităţi şi din vânzarea de interese în asocierile 
în participaţie (altele decât încasările pentru instrumentele considerate 
a fi echivalente de numerar şi pentru cele păstrate în vederea plasării 
sau tranzacţionării);

(e) Avansurile în numerar şi împrumuturile acordate altor părţi (altele decât 
avansurile şi împrumuturile acordate de o instituţie financiară publică);

(f) Încasările în numerar din rambursarea avansurilor şi împrumuturilor 
acordate altor părţi (altele decât avansurile şi împrumuturile unei in sti-
tuţii financiare publice);

(g) Plăţile în numerar aferente contractelor futures, forward, pe opţiuni şi 
swap, cu excepţia cazului când acestea sunt deţinute în vederea plasării 
sau tranzacţionării sau când plăţile sunt clasificate drept activităţi de 
finanţare; şi

(h) Încasările în numerar aferente contractelor futures, forward, pe opţiuni şi 
swap, cu excepţia cazului când acestea sunt deţinute în vederea plasării 
sau tranzacţionării sau când încasările sunt clasificate drept activităţi de 
finanţare. 

 Atunci când un contract este contabilizat drept instrument de acoperire a 
unei poziţii de risc identificabile, fluxurile de trezorerie aferente respectivului 
contract sunt clasificate în aceeaşi manieră ca fluxurile de trezorerie aferente 
poziţiei astfel acoperite.

Activităţi de finanţare

26. Prezentarea separată a fluxurilor de trezorerie provenite din activităţi de finanţare 
este importantă deoarece este utilă pentru prognozarea pretenţiilor furnizorilor 
de capital ai entităţii asupra fluxurilor de trezorerie viitoare. Exemple de fluxuri 
de trezorerie provenite din activităţi de finanţare sunt:

(a) Încasările în numerar provenite din emisiunea titlurilor de creanţă, îm-
prumuturilor, efectelor comerciale, obligaţiunilor, ipotecilor şi a altor 
îm prumuturi pe termen scurt sau lung;

(b) Rambursările în numerar ale sumelor împrumutate; şi
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(c) Plăţile în numerar efectuate de locatar pentru reducerea datoriei existente 
aferente unui contract de leasing financiar. 

Raportarea fluxurilor de trezorerie din activităţi de exploatare
27. O entitate trebuie să raporteze fluxurile de trezorerie din activităţi de ex-

ploatare folosind fie:

(a) Metoda directă, prin care sunt prezentate clasele principale de plăţi 
şi încasări brute în numerar; fie

(b) Metoda indirectă, prin care surplusul sau deficitul este ajustat cu 
efec tele tranzacţiilor care nu au natură monetară, amânările sau 
an gajamentele de plăţi sau încasări în numerar din exploatare, tre-
cute sau viitoare, şi elementele de venituri sau cheltuieli asociate cu 
fluxurile de trezorerie din investiţii sau din finanţare.

28. Entităţile sunt încurajate să raporteze fluxurile de trezorerie obţinute din activităţi 
de exploatare folosind metoda directă. Metoda directă furnizează informaţii 
care (a) pot fi folositoare la estimarea fluxurilor de trezorerie viitoare şi (b) nu 
sunt disponibile prin metoda indirectă. Pe baza metodei directe, informaţiile 
privind clasele principale de plăţi şi încasări brute în numerar pot fi obţinute 
fie:

(a) Din registrele contabile ale entităţii; fie 

(b) Prin ajustarea veniturilor din exploatare, a cheltuielilor de exploatare 
(dobânzi şi alte venituri similare şi cheltuieli cu dobânzile şi alte chel-
tuieli similare pentru instituţiile financiare publice) şi a altor elemente 
în situaţia performanţei financiare pentru:

(i) Modificările survenite pe parcursul perioadei în stocuri şi în 
creanţele şi datoriile din exploatare;

(ii) Alte elemente nemonetare; şi

(iii) Alte elemente pentru care efectele de trezorerie reprezintă fluxuri 
de trezorerie din investiţii sau din finanţare.

29. Entităţile care raportează fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare fo-
lo sind metoda directă sunt de asemenea încurajate să ofere o reconciliere a 
sur  plusului/deficitului din activităţi curente cu fluxurile de trezorerie nete din 
ac tivităţi de exploatare. Această reconciliere poate fi oferită ca parte a situaţiei 
fluxurilor de trezorerie sau în notele la situaţiile financiare.

30. Prin metoda indirectă, fluxul net de trezorerie din activităţi de exploatare este 
determinat prin ajustarea surplusului sau deficitului net din activităţi curente 
cu efectele:
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(a) Modificărilor survenite pe parcursul perioadei în stocuri şi în creanţele 
şi datoriile din exploatare;

(b) Elementelor nemonetare cum ar fi amortizarea activelor corporale, pro-
vizioanele, impozitele amânate, pierderile şi câştigurile nerealizate 
asociate valutelor, surplusurile nerepartizate ale entităților asociate și 
interesele care nu controlează; şi 

(c) Tuturor celorlalte elemente pentru care efectele de trezorerie reprezintă 
fluxuri de trezorerie din investiţii sau din finanţare.

(d) [Eliminată]

Raportarea fluxurilor de trezorerie din activităţi de investiţii şi de 
finanţare

31. O entitate trebuie să raporteze separat clasele principale de încasări şi 
plăţi brute în numerar provenite din activităţi de investiţii şi de finanţare, 
făcându-se excepţie în măsura în care fluxurile de trezorerie descrise la 
punctele 32 şi 35 sunt raportate pe o bază netă.

Raportarea fluxurilor de trezorerie pe o bază netă
32. Fluxurile de trezorerie provenite din următoarele activităţi de exploatare, 

de investiţii şi de finanţare pot fi raportate pe o bază netă:

(a) Plăţile şi încasările în numerar efectuate în numele clienţilor, con
tribuabililor sau al beneficiarilor atunci când fluxurile de trezorerie 
re flectă mai degrabă activităţile clientului decât pe cele ale entităţii; 
şi

(b) Plăţile şi încasările în numerar pentru elementele cu rulaj rapid, 
valori mari şi scadenţă scurtă.

33. Punctul 32 litera (a) se referă numai la tranzacţiile în care soldurile de casă 
rezultate sunt controlate de către entitatea raportoare. Exemplele de astfel de 
plăţi şi încasări în numerar includ:

(a) Colectarea impozitelor de către un nivel guvernamental pentru un alt 
nivel guvernamental, cu excepţia colectării impozitelor de către un gu-
vern pentru propria sa utilizare ca parte a unui angajament de împărţire 
a impozitelor;

(b) Acceptarea şi rambursarea depozitelor la vedere ale unei instituţii finan-
ciare publice;

(c) Fondurile deţinute pentru clienţi printr-o investiţie sau printr-o entitate 
de administrare a activelor; şi

(d) Chiriile colectate în numele şi plătite posesorilor proprietăţilor.
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34. Exemple de încasări şi plăţi în numerar la care s-a făcut referire la punctul 32 
litera (b) sunt avansurile înaintate în cont şi rambursările aferente:

(a) Achiziţionării şi vânzării investiţiilor; şi

(b) Altor împrumuturi pe termen scurt, de exemplu, cele care au o perioadă 
de scadenţă de cel mult trei luni.

35. Fluxurile de trezorerie provenite din fiecare dintre următoarele activităţi 
ale unei instituţii financiare publice pot fi raportate pe o bază netă:

(a) Încasările şi plăţile în numerar pentru acceptarea şi rambursarea 
depozitelor cu dată fixă a scadenţei;

(b) Plasarea depozitelor la şi retragerea acestora de la alte instituţii 
financiare; şi

(c) Avansurile în numerar şi împrumuturile acordate clienţilor, pre-
cum şi rambursarea acestor avansuri şi împrumuturi.

Fluxuri de trezorerie în valută
36. Fluxurile de trezorerie provenite din tranzacţiile efectuate în valută trebuie 

înregistrate în moneda funcţională a unei entităţi prin aplicarea asupra 
valorii în valută a cursului de schimb dintre moneda funcţională şi valută 
de la data fluxului de trezorerie.

37. Fluxurile de trezorerie ale unei entităţi controlate din străinătate trebuie 
convertite la cursul de schimb dintre moneda funcţională şi valută de la 
datele fluxurilor de trezorerie.

38. Fluxurile de trezorerie exprimate în valută sunt raportate într-o manieră 
conformă cu IPSAS 4, Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar. Acesta 
permite utilizarea unui curs de schimb valutar care aproximează cursul real. De 
exemplu, la înregistrarea tranzacţiilor în valută sau pentru conversia fluxurilor 
de trezorerie ale unei entităţi controlate din străinătate se poate folosi, pentru 
o perioadă, un curs de schimb mediu ponderat. IPSAS 4 nu permite folosirea 
cursului de schimb de la data de raportare atunci când se convertesc fluxurile 
de trezorerie ale unei entităţi controlate din străinătate.

39. Câştigurile şi pierderile nerealizate care provin din variaţia cursurilor de schimb 
valutar nu sunt fluxuri de trezorerie. Totuşi, efectul variaţiei cursului de schimb 
valutar asupra numerarului şi a echivalentelor de numerar deţinute sau dato-
 rate în valută este raportat în situaţia fluxurilor de trezorerie pentru a recon-
cilia numerarul şi echivalentele de numerar la începutul şi la sfârşitul perioa-
dei. Această valoare este prezentată separat de fluxurile de trezorerie provenite 
din activităţi de exploatare, de investiţii şi de finanţare şi include, dacă este 
cazul, diferenţele care ar fi apărut dacă respectivele fluxuri de trezorerie ar fi 
fost raportate la cursurile de schimb de la sfârşitul perioadei. 
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Dobânzi şi dividende sau distribuiri similare 
40. Fluxurile de trezorerie din dobânzi şi dividende încasate sau distribuiri 

similare plătite trebuie prezentate fiecare separat. Fiecare dintre acestea 
trebuie clasificat într-o manieră consecventă de la o perioadă la alta drept 
activităţi de exploatare, de investiţii sau de finanţare.

41. Valoarea totală a dobânzii plătite de-a lungul unei perioade este prezentată în 
situaţia fluxurilor de trezorerie indiferent dacă a fost recunoscută drept cheltuială 
în situaţia performanţei financiare sau dacă a fost capitalizată în conformitate 
cu tratamentul alternativ permis în IPSAS 5, Costurile îndatorării.

42. Atât dobânda plătită, cât şi dobânda şi dividendele sau distribuirile similare 
încasate sunt de obicei clasificate de o instituţie financiară publică drept fluxuri 
de trezorerie din exploatare. Totuşi, nu există un consens privind clasificarea 
acestor fluxuri de trezorerie de către alte entităţi. Atât dobânda plătită, cât şi 
dobânda şi dividendele sau distribuirile similare încasate pot fi clasificate drept 
fluxuri de trezorerie din exploatare, deoarece intră în determinarea surplusu-
lui sau deficitului. Alternativ, dobânda plătită şi dobânda şi dividendele sau 
distribuirile similare încasate pot fi clasificate drept fluxuri de trezorerie din 
finanţare şi, respectiv, din investiţii, deoarece reprezintă costuri ale atragerii 
surselor de finanţare sau rentabilităţii investiţiilor.

43. Dividendele sau distribuirile similare plătite pot fi clasificate drept fluxuri de 
trezorerie din finanţare, deoarece reprezintă costuri ale atragerii surselor de 
finanţare. Alternativ, dividendele sau distribuirile similare plătite pot fi clasi-
ficate drept componentă a fluxurilor de trezorerie din activităţi de exploatare, 
pentru a ajuta utilizatorii să determine capacitatea unei entităţi de a efectua 
aceste plăţi din fluxurile de trezorerie din exploatare.

Impozite pe surplusul net
44. Fluxurile de trezorerie provenite din impozitele pe surplusul net trebuie 

prezentate separat şi trebuie clasificate drept fluxuri de trezorerie din 
activităţi de exploatare, cu excepţia situaţiei în care pot fi identificate în 
mod specific cu activităţile de finanţare şi de investiţii.

45. Entităţile din sectorul public sunt în general scutite de impozitul pe surplusul 
net. Totuşi, unele entităţi din sectorul public pot funcţiona în sisteme echivalente 
de impozitare, în care impozitele sunt impuse în acelaşi fel cum sunt pentru 
entităţile din sectorul privat.

46. Impozitele pe surplusul net sunt generate în urma tranzacţiilor care dau naştere 
unor fluxuri de trezorerie care sunt clasificate într-o situaţie a fluxurilor de 
trezorerie drept activităţi de exploatare, de investiţii sau de finanţare. Deși 
cheltuiala cu impozitul poate fi alocată fără dificultate activităţilor de investiţii 
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sau celor de finanţare, fluxurile de trezorerie aferente impozitelor respective 
sunt, adesea, imposibil de identificat şi pot apărea într-o perioadă diferită de cea 
a fluxurilor de trezorerie aferente tranzacţiei de bază. Prin urmare, impozitele 
plătite sunt clasificate de obicei drept fluxuri de trezorerie din activităţi de 
exploatare. Totuşi, atunci când sunt posibile identificarea fluxului de trezorerie 
din impozite şi alocarea lui unei tranzacţii individuale care generează fluxuri 
de trezorerie clasificate drept activităţi de investiţii sau de finanţare, fluxul de 
trezorerie din impozite va fi clasificat în mod corespunzător drept activitate de 
investiţii sau de finanţare. Atunci când fluxurile de trezorerie din impozite sunt 
alocate mai multor clase de activităţi, se prezintă valoarea totală a impozitelor 
plătite.

Investiţii în entităţile controlate, entităţile asociate şi asocierile 
în participaţie

47. Atunci când se contabilizează o investiţie într-o entitate asociată, o asociere 
în participație sau o entitate controlată pe baza metodei punerii în echivalenţă 
sau a metodei costului, investitorul limitează informaţiile raportate în situaţia 
fluxurilor de trezorerie la fluxurile de trezorerie generate între el şi entitatea în 
care s-a investit, de exemplu, la dividende sau distribuiri similare şi avansuri.

48. O entitate care raportează participaţia deţinută într-o entitate asociată sau în-
tr-o asociere în participaţie prin metoda punerii în echivalenţă va include în 
si tua ţia fluxurilor de trezorerie fluxurile de trezorerie generate de investiţiile 
sale în entitatea asociată sau în asocierea în participaţie, precum şi re par tizările 
şi alte plăţi sau încasări între aceasta şi entitatea asociată sau aso cie rea în 
participaţie.

Achiziţii şi cedări ale entităţilor controlate şi ale altor unităţi 
de exploatare

49. Fluxurile de trezorerie agregate provenite din achiziţiile şi din cedările de 
entităţi controlate şi de alte unităţi de exploatare trebuie prezentate se  pa-
rat şi clasificate drept activităţi de investiţii.

50. O entitate trebuie să prezinte agregat fiecare dintre următoarele aspecte 
în ceea ce priveşte atât achiziţiile, cât şi cedările entităţilor controlate sau 
ale altor unităţi de exploatare în cursul perioadei:

(a) Contravaloarea totală aferentă achiziţiei sau cedării; 

(b) Partea din contravaloarea pentru achiziţii şi cedări compensată în 
numerar şi echivalente de numerar; 

(c) Valoarea în numerar sau echivalente de numerar din entitatea con-
trolată sau unitatea de exploatare achiziţionată sau cedată; şi
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(d) Valoarea, rezumată pe fiecare categorie principală, a activelor şi 
datoriilor din entitatea controlată sau unitatea de exploatare care a 
fost achiziţionată sau cedată, altele decât numerarul şi echivalentele 
de numerar.

50A. O entitate de investiţii, conform definiţiei din IPSAS 35, Situaţii financiare 
consolidate, nu trebuie să aplice punctul 50 litera (c) sau 50 litera (d) pentru 
o investiţie într-o entitate controlată care se impune să fie evaluată la valoarea 
justă prin surplus sau deficit. O entitate care controlează care nu este ea însăşi 
o entitate de investiţii trebuie să aplice punctul 50 litera (c) sau 50 litera (d) 
pen tru o investiţie într-o entitate de investiţii controlată în măsura în care acea 
investiţie este evaluată la valoarea justă prin surplus sau deficit.

51. Prezentarea separată, ca elemente-rând distincte, a efectelor fluxurilor de tre-
zorerie generate în urma achiziţiei şi cedării de entităţi controlate şi de alte 
unităţi de exploatare, împreună cu prezentarea separată a valorii activelor şi 
datoriilor dobândite sau cedate, ajută la diferenţierea acestor fluxuri de trezore-
rie de fluxurile de trezorerie provenite din celelalte activităţi de exploatare, de 
investiţii şi de finanţare. Efectele fluxurilor de trezorerie aferente cedărilor nu 
se deduc din cele aferente achiziţiilor.

52. Valoarea agregată a numerarului plătit sau primit drept contravaloare a vânzării 
sau achiziţionării este raportată în situaţia fluxurilor de trezorerie minus nu-
merarul sau echivalentele de numerar dobândite sau cedate.

52A. Fluxurile de trezorerie care rezultă din modificări ale participaţiilor în capita-
lurile proprii dintr-o entitate controlată care nu conduc la pierderea controlului 
trebuie clasificate drept fluxuri de trezorerie provenite din activităţi de finanţare, 
cu excepţia cazului în care entitatea controlată este deţinută de o entitate de 
in ves tiţii, conform definiţiei din IPSAS 35, sau printr-o entitate de investiţii 
con   trolată şi se impune să fie evaluată la valoarea justă prin surplus sau deficit.

52B. Modificările participaţiilor în capitalurile proprii ale unei entităţi controlate 
care nu au drept rezultat pierderea controlului, cum ar fi cumpărarea sau vân-
zarea ulterioară de către o entitate care controlează a instrumentelor de capi-
taluri proprii ale unei entităţi controlate, sunt contabilizate drept tranzacţii cu 
capitaluri proprii (a se vedea IPSAS 35), cu excepţia cazului în care entitatea 
controlată este deţinută de o entitate de investiţii sau printr-o entitate de investiţii 
controlată şi se impune să fie evaluată la valoarea justă prin surplus sau deficit. 
În consecinţă, fluxurile de trezorerie rezultate sunt clasificate în acelaşi mod ca 
alte tranzacţii descrise la punctul 26.

53. Activele şi datoriile, altele decât numerarul şi echivalentele de numerar, ale 
unei entităţi controlate sau ale unei unităţi de exploatare dobândite sau cedate 
trebuie prezentate numai când entitatea controlată sau unitatea a recunoscut 
anterior aceste active şi datorii. De exemplu, când o entitate din sectorul public 
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care întocmeşte rapoarte pe baza contabilităţii de casă este dobândită de către 
o altă entitate din sectorul public, entitatea dobânditoare nu trebuie să prezinte 
activele şi datoriile (altele decât numerarul şi echivalentele de numerar) entităţii 
dobândite dacă entitatea nu a recunoscut activele şi datoriile nemo netare.

Alte tranzacţii decât cele în numerar
54. Tranzacţiile de investiţii şi de finanţare care nu impun întrebuinţarea 

numerarului sau a echivalentelor de numerar trebuie excluse din situaţia 
fluxurilor de trezorerie. Astfel de tranzacţii trebuie prezentate în altă parte 
a situaţiilor financiare într-un mod care să furnizeze toate informaţiile 
relevante cu privire la aceste activităţi de investiţii şi de finanţare.

55. O mare parte a activităţilor de investiţii şi de finanţare nu au un impact direct 
asupra fluxurilor de trezorerie curente, cu toate că ele afectează, într-adevăr, 
structura capitalului şi a activelor unei entităţi. Excluderea altor tranzacţii 
decât cele în numerar din situaţia fluxurilor de trezorerie este în concordanţă 
cu obiectivul unei situaţii a fluxurilor de trezorerie, deoarece aceste elemente 
nu implică fluxuri de trezorerie în perioada curentă. Exemple de alte tranzacţii 
decât cele în numerar sunt:

(a) Achiziţionarea de active prin schimbul de active, prin asumarea datoriilor 
direct aferente sau prin intermediul unui leasing financiar; şi

(b) Convertirea datoriilor în capitaluri proprii.

Modificări ale datoriilor generate de activitățile de finanțare
55A. O entitate trebuie să prezinte informații care le permit utilizatorilor 

situațiilor financiare să evalueze modificările datoriilor generate de 
activitățile de finanțare, ce includ atât modificările care provin din fluxuri 
de trezorerie, cât și modificările nemonetare.

55B. În măsura în care este necesar pentru a fi îndeplinită dispoziția de la punc  tul 55A, 
o entitate trebuie să prezinte următoarele modificări ale datoriilor generate de 
activitățile de finanțare:

(a) Modificările generate de fluxurile de trezorerie din finanțare;

(b) Modificările generate de obținerea sau pierderea controlului asupra 
entităților controlate sau a altor unități de exploatare;

(c) Efectul variației cursurilor de schimb valutar;

(d) Modificările valorilor juste; și

(e) Alte modificări.

55C. Datoriile generate de activitățile de finanțare sunt datorii pentru care fluxurile de 
trezorerie au fost sau fluxurile de trezorerie viitoare vor fi clasificate în situația 



SITUAŢIILE FLUXURILOR DE TREZORERIE

 249 IPSAS 2

fluxurilor de trezorerie ca fiind fluxuri de trezorerie din activități de finanțare. 
În plus, dispoziția de prezentare a informațiilor de la punctul 55A se aplică și 
pentru modificările activelor financiare (de exemplu, activele care acoperă îm-
potriva riscurilor datoriile ce provin din activitățile de finanțare) dacă fluxurile 
de trezorerie din acele active financiare au fost sau dacă fluxurile de trezorerie 
viitoare vor fi incluse în fluxurile de trezorerie din activități de finanțare.

55D. O modalitate de a îndeplini dispoziția de prezentare a informațiilor de la punc-
 tul 55A este prin reconcilierea soldului de deschidere cu cel de închidere în 
situația poziției financiare pentru datoriile care provin din activitățile de 
finanțare, inclusiv modificările identificate la punctul 55B. Atunci când o en-
titate va prezenta o astfel de reconciliere, aceasta va oferi suficiente informații 
pentru a le permite utilizatorilor situațiilor financiare să facă legătura dintre 
elementele incluse în reconciliere și situația poziției financiare și situația 
fluxurilor de trezorerie.

55E. Dacă o entitate prezintă informațiile prevăzute la punctul 55A în combinație 
cu prezentările de informații privind modificările altor active și datorii, atunci 
aceasta va prezenta modificările datoriilor generate de activitățile de finanțare 
separat de modificările acelor alte active și datorii.

Componente ale numerarului şi ale echivalentelor de numerar
56. O entitate trebuie să prezinte componentele de numerar şi echivalente de 

nu merar şi trebuie să prezinte o reconciliere a valorilor din situaţia flu xu rilor 
sale de trezorerie cu elementele echivalente raportate în situaţia po zi ţi ei 
fi nan ciare.

57. Având în vedere diversitatea practicilor de gestiune a numerarului şi a anga-
jamentelor bancare utilizate în lume şi pentru a respecta IPSAS 1, o entitate 
prezintă politica adoptată pentru determinarea componentelor numerarului şi 
ale echivalentelor de numerar.

58. Efectul oricărei modificări a politicii de determinare a componentelor nume-
rarului şi ale echivalentelor de numerar, de exemplu, o modificare în ceea ce 
priveşte clasificarea instrumentelor financiare considerate anterior ca făcând 
parte din portofoliul de investiţii al entităţii, se raportează în conformitate cu 
IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori.

Alte prezentări de informaţii
59. O entitate trebuie să prezinte în notele la situaţiile financiare, împreună cu 

un comentariu al conducerii, valoarea soldurilor semnificative de numerar 
şi de echivalente de numerar deţinute de entitate şi care nu pot fi utilizate 
de entitatea economică.

60. Există diverse circumstanţe în care soldurile de numerar şi echivalente de nu-
merar deţinute de o entitate nu sunt disponibile pentru a fi utilizate de entitatea 
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economică. Exemplele includ soldurile de numerar şi echivalente de numerar 
deţinute de o entitate controlată care îşi desfăşoară activitatea într-o ţară unde 
se aplică măsuri de control al schimbului valutar sau alte restricţii legale, atunci 
când soldurile nu sunt utilizabile în scopuri generale de către entitatea care 
controlează sau de alte entităţi controlate.

61. Pentru înţelegerea de către utilizatori a poziţiei financiare şi a lichidităţii unei 
entităţi pot fi relevante şi alte informaţii suplimentare. Prezentarea acestor 
informaţii, împreună cu o descriere în notele la situaţiile financiare, este încu-
rajată şi poate cuprinde:

(a) Valoarea facilităţilor de credit nefolosite care ar putea fi disponibile pen-
tru activităţi de exploatare viitoare şi pentru decontarea angajamentelor 
de capital, cu indicarea tuturor restricţiilor în ceea ce priveşte folosirea 
acestor facilităţi; şi

(b) [Eliminată] 

(c) Valoarea şi natura soldurilor de casă restricţionate.

62. Când acordările sau autorizările bugetare sunt întocmite pe baza contabilităţii 
de casă, situaţia fluxurilor de trezorerie poate ajuta utilizatorii să înţeleagă 
relaţia dintre activităţile sau programele entităţii şi informaţiile bugetare ale 
guvernului. A se consulta IPSAS 1 pentru o scurtă discuție privind comparația 
dintre cifrele reale și cele bugetate.

Data intrării în vigoare
63. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 iulie 2001 sau ulterior acestei 
date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 iulie 
2001, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

63A. Punctul 22 a fost modificat de documentul Îmbunătăţiri la IPSASuri emis 
în ianuarie 2010. O entitate trebuie să aplice respectivul amendament 
pentru situaţiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ianuarie 2011 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o perioadă care 
începe anterior datei de 1 ianuarie 2011, entitatea trebuie să prezinte acest 
fapt şi să aplice punctul 83A din IPSAS 17.

63B. Punctul 25 a fost modificat de documentul Îmbunătăţiri la IPSASuri emis 
în noiembrie 2010. O entitate trebuie să aplice respectivul amendament 
pentru situaţiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ianuarie 2012 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o perioadă care 
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începe anterior datei de 1 ianuarie 2012, entitatea trebuie să prezinte acest 
fapt.

63C. Punctul 64 a fost modificat de IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Stan
dardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASuri) 
pe bază de angajamente, emis în ianuarie 2015. O entitate trebuie să aplice 
respectivul amendament pentru situaţiile financiare anuale care acoperă 
perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se permite 
aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică IPSAS 33 pentru o 
perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, atunci amenda
mentul trebuie aplicat şi pentru acea perioadă anterioară.

63D. IPSAS 35, Situaţii financiare consolidate, şi IPSAS 37, Angajamente comune, 
emise în ianuarie 2015, au modificat punctele 8 şi 30 litera (b), 47, 48 şi 61 
litera (b) şi au adăugat punctele 50A, 52A şi 52B. O entitate trebuie să 
aplice respectivele amendamente atunci când aplică IPSAS 35 şi IPSAS 37.

63E. Punctele 3, 4 și 16 au fost eliminate de documentul Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente 
pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea ante
rior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o pe rioadă 
care începe anterior datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte 
acest fapt.

63F. Punctele 55A-55E au fost adăugate de documentul Îmbunătățiri la IPSAS 
2018, emis în octombrie 2018. O entitate trebuie să aplice aceste amen
damente pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care 
încep la 1 ianuarie 2021 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea 
anterior acestei date. Atunci când o entitate aplică pentru prima dată acele 
amendamente, acesteia nu i se impune să prezinte informații comparative 
pentru perioadele precedente.

63G. Punctul 22 a fost modificat de IPSAS 42, Beneficii sociale, emis în ianuarie 
2019. O entitate trebuie să aplice amendamentul respectiv concomitent cu 
IPSAS 42.

64. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
de finiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
na  ţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
ga  jamente, în scopuri de ra por tare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care în cep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoțește, dar nu face parte din IPSAS 2.

Revizuirea IPSAS 2 ca rezultat al documentului Îmbunătăţiri la IFRSuri, 
emis de IASB în 2009 

BC1. IPSASB a analizat revizuirile la IAS 7 incluse în documentul Îmbunătăţiri la 
IFRS-uri emis de IASB în aprilie 2009 şi în general a fost de acord cu motivele 
IASB pentru revizuirea standardului. IPSASB a ajuns la concluzia că nu existau 
motive specifice sectorului public pentru a nu adopta amendamentul.

Revizuirea IPSAS 2 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC2. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. Această 
reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel: 

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea 
referitoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de Conta-
bilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a entităților 
din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1.

Revizuirea IPSAS 2 ca rezultat al documentului Îmbunătățiri la IPSAS 2018

BC3. IPSASB a analizat revizuirile la IAS 7 incluse în amendamentele cu domeniu 
limitat de aplicare intitulate Inițiativă de prezentare (Amendamente la IAS 7) 
emise de IASB în ianuarie 2016 și raționamentul IASB din spatele acestor amen-
damente așa cum este prevăzut în Baza pentru concluzii și a fost de acord în 
general că nu există motive specifice sectorului public pentru a nu adopta respec-
tivele amendamente. IPSASB a recunoscut că entitățile ar avea nevoie de timp 
pentru a implementa acest amendament și, prin urmare, a stabilit data intrării în 
vigoare a amendamentului la 1 ianuarie 2021, la doi ani mai târziu decât celelalte 
amendamente din documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2018.
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Exemple ilustrative
Prezentele exemple însoţesc, dar nu fac parte din IPSAS 2.

Situaţia fluxurilor de trezorerie (pentru o entitate, alta decât o instituţie financiară)

Metoda directă pentru situaţia fluxurilor de trezorerie (punctul 27 litera (a))

Entitate din sectorul public – Situaţia fluxurilor de trezorerie consolidate 
pentru anul încheiat la 31 decembrie 20X2

 (în mii unităţi monetare) 20X2 20X1
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE
Încasări
Impozitare X X
Vânzări de bunuri şi servicii X X
Subvenţii X X
Dobânzi încasate X X
Alte încasări X X
Plăţi
Costuri cu angajaţii (X) (X)
Super-anuităţi (X) (X)
Furnizori (X) (X)
Beneficii sociale (X) (X)
Dobânzi plătite (X) (X)
Alte plăţi (X) (X)
Fluxuri de trezorerie nete din activităţi de exploatare X X

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE INVESTIŢII
Achiziționarea de imobilizări corporale (X) (X)
Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale X X
Încasări din vânzarea de investiţii X X
Achiziţionarea de titluri de valoare în valută (X) (X)
Fluxuri de trezorerie nete din activităţi de investiţii (X) (X)

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE FINANŢARE
Încasări din împrumuturi X X
Rambursarea împrumuturilor (X) (X)
Distribuţii/dividende către guvern (X) (X)
Fluxuri de trezorerie nete din activităţi de finanţare X X
Creştere/(descreştere) netă de numerar şi echivalente de numerar X X
Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei X X
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul perioadei X X
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Note la situaţia fluxurilor de trezorerie

(a) Numerar şi echivalente de numerar

 Numerarul şi echivalentele de numerar constau în disponibil în casă şi la bănci, 
solduri la bănci şi investiţii în instrumente de pe piaţa monetară. Numerarul 
şi echivalentele de numerar incluse în situaţia fluxurilor de trezorerie cuprind 
următoarele sume din situaţia poziţiei financiare:

 (în mii unităţi monetare) 20X2 20X1

 Disponibil în casă şi la bănci şi solduri la bănci X X

 Investiţii pe termen scurt X X

 X X

 Entitatea are facilităţi de credit neutilizate în sumă de X, din care X trebuie folosite 
pentru proiecte de infrastructură.

(b) Imobilizări corporale

 În timpul perioadei, entitatea economică a dobândit imobilizări corporale cu 
un cost agregat de X, din care X au fost dobândite din subvenţii de capital de 
la guvernul naţional. Au fost efectuate plăţi în numerar în valoare de X pentru 
achiziţionarea imobilizărilor corporale.

(c) Reconcilierea fluxurilor de trezorerie nete din activităţi de exploatare 
cu surplusul/(deficitul)

 (în mii unităţi monetare) 20X2 20X1
Surplus/(deficit)  X X

Fluxuri nemonetare  

Depreciere X X

Amortizare X X

Creşterea provizioanelor pentru creanţe îndoielnice  X X

Creşterea datoriilor  X X

Creşterea împrumuturilor  X X

Creşterea datoriilor aferente beneficiilor sociale X X

Creşterea provizioanelor aferente costurilor cu angajaţii X X

(Câştiguri)/pierderi din vânzarea imobilizărilor corporale (X) (X)

(Câştiguri)/pierderi din vânzarea investiţiilor  (X) (X)

Creşteri în alte active circulante (X) (X)
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Creşteri ale investiţiilor datorită reevaluării (X) (X)

Creşteri ale creanţelor  (X) (X)

Fluxuri de trezorerie nete din activităţi de exploatare X X

(d) Reconcilierea datoriilor care provin din activități de finanțare

20X1 Fluxuri de 
trezorerie

Modificări nemonetare 20X2

Achiziție Noi  
contracte 
de leasing

Împrumuturi pe  
termen lung

X X X X X

Datorii care decurg 
din contractele de 
leasing

X X X X X

Datorii pe termen 
lung

X X X X X

Metoda indirectă pentru situaţia fluxurilor de trezorerie (punctul 27 litera (b))

Entitate din sectorul public – Situaţia fluxurilor de trezorerie consolidate 
pentru anul încheiat la 31 decembrie 20X2
 (în mii unităţi monetare) 20X2 20X1
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE  

Surplus/(deficit) X X

Fluxuri nemonetare  

Depreciere X X

Amortizare X X

Creşterea provizioanelor pentru creanţe îndoielnice X X

Creşterea datoriilor X X

Creşterea împrumuturilor X X

Creşterea datoriilor aferente beneficiilor sociale X X

Creşterea provizioanelor aferente costurilor cu angajaţii X X

(Câştiguri)/pierderi din vânzarea imobilizărilor corporale (X) (X)

(Câştiguri)/pierderi din vânzarea investiţiilor (X) (X)

Creşteri în alte active circulante (X) (X)
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Creşteri ale investiţiilor datorită reevaluării (X) (X)

Creşteri ale creanţelor (X) (X)

Fluxuri de trezorerie nete din activităţi de exploatare X X

Note la situaţia fluxurilor de trezorerie

(a) Numerar şi echivalente de numerar

 Numerarul şi echivalentele de numerar constau în disponibil în casă şi la bănci, 
solduri la bănci şi investiţii în instrumente de pe piaţa monetară. Numerarul 
şi echivalentele de numerar incluse în situaţia fluxurilor de trezorerie cuprind 
următoarele sume din situaţia poziţiei financiare:

 (în mii unităţi monetare) 20X2 20X1
Disponibil în casă şi la bănci şi solduri la bănci X X

Investiţii pe termen scurt X X
 X X

 Entitatea are facilităţi de credit neutilizate în sumă de X, din care X trebuie folosite 
pentru proiecte de infrastructură.

(b) Imobilizări corporale

 În timpul perioadei, entitatea economică a dobândit imobilizări corporale cu 
un cost agregat de X, din care X au fost dobândite din subvenţii de capital de 
la guvernul naţional. Au fost efectuate plăţi în numerar în valoare de X pentru 
achiziţionarea imobilizărilor corporale.

(c) Reconcilierea datoriilor care provin din activități de finanțare

20X1 Fluxuri de 
trezorerie

Modificări nemonetare 20X2

Achiziție Noi  
contracte 
de leasing

Împrumuturi pe  
termen lung

X X X X X

Datorii care decurg 
din contractele de 
leasing

X X X X X

Datorii pe termen 
lung

X X X X X
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Reconcilierea datoriilor care provin din activități de finanțare

1 Prezentul exemplu ilustrează o modalitate posibilă de a furniza prezentările de 
informații impuse la punctele 55A-55E.

2 Exemplul evidențiază doar valorile perioadei curente. Valorile corespondente ale 
perioadei precedente trebuie să fie prezentate în conformitate cu IPSAS 1, Prezen-
tarea situațiilor financiare.

20X1 Fluxuri de 
trezorerie

Modificări nemonetare 20X2

Achiziție Variații ale 
cursului 

de schimb 
valutar

Modificări 
ale valorii 

juste

Împrumuturi pe  
termen lung

X X X X X X

Împrumuturi pe  
termen scurt

X X X X X X

Datorii care decurg din 
contractele de leasing

X X X X X X

Active deținute  
pentru a acoperi  
împotriva riscurilor  
împrumuturile pe  
termen lung

X X X X X X

Total datorii care 
provin din activități de 
finanțare

X X X X X X
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Comparaţie cu IAS 7
IPSAS 2, Situaţiile fluxurilor de trezorerie, se bazează în principal pe IAS 7, Situaţia 
fluxurilor de trezorerie, şi include un amendament efectuat la IAS 7 în cadrul docu-
mentului Îmbunătăţiri la IFRS-uri emis în aprilie 2009. Principalele diferenţe dintre 
IPSAS 2 şi IAS 7 sunt următoarele:

● În anumite situaţii, IPSAS 2 utilizează o terminologie diferită faţă de cea din 
IAS 7. Cel mai semnificativ exemplu este utilizarea termenilor „venituri” 
(revenue), „si tuaţia performanţei financiare” şi „active nete / capitaluri 
pro prii” în IPSAS 2. Termenii echivalenţi din IAS 7 sunt „venit” (income), 
„si tuaţia veniturilor şi cheltuielilor” şi „capitaluri proprii”.

● IPSAS 2 conţine un set diferit de definiţii ale termenilor tehnici faţă de IAS 7 
(punctul 8).

● În mod asemănător cu IAS 7, IPSAS 2 permite fie metoda directă, fie pe cea 
indirectă pentru prezentarea fluxurilor de trezorerie din activităţi de exploatare. 
Când este utilizată metoda directă pentru prezentarea fluxurilor de trezorerie 
din activităţi de exploatare, IPSAS 2 încurajează prezentarea unei reconci-
lieri a surplusului sau a deficitului cu fluxurile de trezorerie din activitatea de 
exploatare în notele la situaţiile financiare (punctul 29). 

● Exemplele ilustrative care însoţesc IPSAS 2 nu includ o ilustrare a situaţiei 
fluxurilor de trezorerie pentru o instituţie financiară.
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Recunoaştere

Prezentul Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) 
se bazează în principal pe Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 8 (revi-
zuit în decembrie 2003), Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi 
erori, publicat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB). 
Ex trasele din IAS 8 sunt reproduse în această publicaţie a Consiliului pentru Stan-
darde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) al Federaţiei 
Internaţionale a Contabililor (IFAC) cu permisiunea Fundaţiei pentru Standarde 
In ternaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 

Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) 
este cel publicat de IASB în limba engleză, iar exemplare ale acestora pot fi obţinute 
direct de la departamentul de relații publice al Fundației IFRS, Columbus Building, 
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, United Kingdom.

E-mail: publications@ifrs.org

Internet: www.ifrs.org

IFRS-urile, IAS-urile, Proiectele de expunere şi alte publicaţii ale IASB sunt protejate 
de dreptul de autor al Fundaţiei IFRS.

„IFRS”, „IAS”, „IASB”, „IFRS Foundation”, „International Accounting Standards” 
şi „International Financial Reporting Standards” sunt mărci înregistrate ale Fundaţiei 
IFRS şi nu trebuie utilizate fără acordul Fundaţiei IFRS.

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ia nuarie 2020. 

IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori, a fost emis 
în mai 2000.

În decembrie 2006, IPSASB a emis un IPSAS 3 revizuit.

De la această dată, IPSAS 3 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2015 (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 2011 (emis în octombrie 2011)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri (emis în ianuarie 2010)

● IPSAS 31, Imobilizări necorporale (emis în ianuarie 2010)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri (emis în noiembrie 2010)

Tabelul punctelor modificate în IPSAS 3

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

Secţiunea Introducere Eliminată Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

octombrie 2011

Titlul dinaintea 
punctului IN11

Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

noiembrie 2010

5 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

6 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

7 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

9 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2010

10 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2010 

Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

11 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2010

12 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

13 Eliminat Documentul Îmbunătățiri 
la IPSAS-uri aprilie 2016

14 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2010

Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

15 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

17 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

22 Modificat IPSAS 31 ianuarie 2010

34 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

59A Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2010

59B Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

59C Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

59D Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

60 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015



 263 IPSAS 3

Decembrie 2006

IPSAS 3 – POLITICI CONTABILE, MODIFICĂRI 
ALE ESTIMĂRILOR CONTABILE ŞI ERORI

CUPRINS

Punctul

Obiectiv  ............................................................................................................  1-2

Domeniu de aplicare .........................................................................................  3-6

Definiţii  .............................................................................................................  7-8

 Pragul de semnificaţie ................................................................................  8

Politici contabile ...............................................................................................  9-36

 Selectarea şi aplicarea politicilor contabile  ...............................................  9-15

 Consecvenţa politicilor contabile  ..............................................................  16

 Modificări ale politicilor contabile  ............................................................  17-36

  Aplicarea modificărilor de politici contabile  ......................................  24-32

   Aplicare retroactivă ......................................................................  27

   Limitări ale aplicării retroactive ...................................................  28-32

  Prezentarea informaţiilor  ....................................................................  33-36

Modificări ale estimărilor contabile ..................................................................  37-45

 Prezentarea informaţiilor  ...........................................................................  44-45

Erori ..................................................................................................................  46-54

 Limitări ale retratării retroactive ................................................................  48-53

 Prezentarea erorilor perioadei anterioare ...................................................  54

Imposibilitatea privind aplicarea retroactivă şi retratarea retroactivă  ..............  55-58

Data intrării în vigoare ......................................................................................  59-60

Retragerea IPSAS 3 (2000)  ..............................................................................  61

Anexă: Amendamente la alte IPSAS-uri

Bază pentru concluzii

Îndrumări de implementare

Comparaţie cu IAS 8



POLITICI CONTABILE,  
MODIFICĂRI ALE ESTIMĂRILOR CONTABILE ŞI ERORI

IPSAS 3 264

Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 3, Politici contabile, 
modificări ale estimărilor contabile şi erori, este prezentat la punctele 1-61. Toate 
punctele au autoritate egală. IPSAS 3 trebuie citit în contextul obiectivului său, al 
Bazei pentru concluzii, al Prefeţei la Standardele Internaţionale de Contabilitate 
pentru Sectorul Public şi al Cadrului general conceptual de raportare financiară 
cu scop general pentru entităţile din sectorul public. IPSAS 3 oferă o bază pentru 
se lec tarea şi aplicarea politicilor contabile în absenţa unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
1. Obiectivul prezentului standard este de a prescrie criteriile de selecţie şi de mo-

dificare a politicilor contabile, împreună cu (a) tratamentul contabil şi prezen-
tarea informaţiilor privind modificările politicilor contabile, (b) modificările 
estimărilor contabile şi (c) corectările erorilor. Prezentul standard este menit să 
îmbunătăţească relevanţa şi reprezentarea exactă a situaţiilor financiare ale unei 
entităţi, comparabilitatea acestor situaţii financiare în timp şi comparabilitatea 
cu situaţiile financiare ale altor entităţi.

2. Dispoziţiile de prezentare a politicilor contabile, cu excepţia celor privind mo di-
ficările politicilor contabile, sunt prezentate în IPSAS 1, Prezentarea situaţiilor 
financiare.

Domeniu de aplicare
3. Prezentul standard trebuie să se aplice la selectarea şi aplicarea poli ti ci-

lor con tabile şi la contabilizarea modificărilor politicilor contabile, a mo-
dificărilor estimărilor contabile şi a corectărilor erorilor din perioadele 
anterioare.

4. Efectele asupra impozitelor ale corectării erorilor perioadei anterioare şi ale 
ajus tărilor retroactive efectuate pentru aplicarea modificărilor în politicile 
con tabile nu sunt luate în considerare în prezentul standard deoarece nu sunt 
re levante pentru multe entităţi din sectorul public. Standardele internaţionale 
sau naţionale de contabilitate care tratează impozitele pe profit conţin îndrumări 
pentru tratarea efectelor fiscale.

5. [Eliminat]

6. [Eliminat]

Definiţii
7. Următorii termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul specifi-

cat în continuare:

 Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi 
practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea si-
tua ţiilor financiare.

 O modificare a estimării contabile reprezintă o ajustare a valorii contabile 
a unui activ sau a unei datorii, sau valoarea consumului periodic al unui 
activ, care rezultă din evaluarea stadiului actual al activelor şi datoriilor, 
precum şi a beneficiilor şi obligaţiilor viitoare preconizate asociate acestora. 
Modificările estimărilor contabile rezultă de pe urma noilor informaţii sau 
noilor evoluţii şi, în consecinţă, nu reprezintă corectarea erorilor.

 Imposibil Aplicarea unei dispoziţii este imposibilă atunci când entita tea 
nu o poate aplica după ce a făcut toate eforturile rezonabile în acest sens. 
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Pentru o perioadă anterioară specifică, este imposibil de aplicat retroactiv 
o modificare a unei politici contabile sau de făcut o retratare retroactivă 
pentru a corecta o eroare dacă:

(a) Efectele aplicării retroactive sau ale retratării retroactive nu sunt 
determinabile;

(b) Aplicarea retroactivă sau retratarea retroactivă necesită ipoteze 
privind intenţia pe care ar fi avut-o conducerea în acea perioadă; 
sau

(c) Aplicarea retroactivă sau retratarea retroactivă necesită estimări 
semnificative ale valorilor şi sunt imposibil de distins, în mod obiec
tiv, informaţiile privind acele estimări care:

(i) Oferă dovezi ale circumstanţelor care au existat la data (da-
tele) la care acele valori trebuie recunoscute, evaluate sau 
pre zentate; şi

(ii) Ar fi fost disponibile la data la care si tuaţiile financiare pentru 
acea perioadă anterioară au fost aprobate în vederea emiterii; 

de informaţii din alte surse.

 Erorile perioadei anterioare reprezintă omisiuni şi prezentări eronate cu
prinse în situaţiile financiare ale entităţii pentru una sau mai multe perioade 
anterioare, rezultate din neutilizarea sau utilizarea greşită a informaţiilor 
care oferă o reprezentare exactă care:

(a) Erau disponibile la momentul în care situaţiile financiare pentru 
acele perioade au fost aprobate în vederea emiterii; şi

(b) Se poate preconiza, în mod rezonabil, că ar fi putut fi obţinute şi luate 
în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare.

 Astfel de erori includ efecte ale erorilor matematice, greşeli în aplicarea 
politicilor contabile, neglijarea sau interpretarea greşită a faptelor şi 
fraude.

 Aplicarea prospectivă a unei modificări a politicilor contabile şi, respectiv, 
a recunoaşterii efectului unei modificări a estimărilor contabile reprezintă:

(a) Aplicarea noii politici contabile tranzacţiilor, altor evenimente şi 
condiţii care au apărut după data la care se modifică politica; şi

(b) Recunoaşterea efectului modificării estimării contabile în perioa dele 
curente şi viitoare afectate de modificare.
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 Aplicarea retroactivă reprezintă aplicarea unei noi politici contabile tran-
zacţiilor, altor evenimente şi condiţii ca şi cum politica respectivă s-ar fi 
aplicat dintotdeauna.

 Retratarea retroactivă reprezintă corectarea recunoaşterii, evaluării şi 
pre  zentării valorilor elementelor situaţiilor financiare ca şi cum erorile 
pe  rioadei anterioare nu ar fi existat.

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat.

Pragul de semnificaţie

8. Evaluarea măsurii în care o omisiune sau o prezentare eronată ar putea in-
fluenţa deciziile utilizatorilor, putând astfel să fie semnificativă, necesită luarea 
în considerare a caracteristicilor acelor utilizatori. Se presupune că utilizatorii 
dispun de cunoştinţe suficiente privind sectorul pu blic şi activităţile de afaceri 
economice şi de contabilitate, precum şi că doresc să studieze informaţiile cu 
atenţia cuvenită. Astfel, evaluarea trebuie să ia în considerare cum ar putea fi 
influenţaţi în mod rezonabil astfel de utilizatori în luarea şi evaluarea deci-
ziilor.

Politici contabile
Selectarea şi aplicarea politicilor contabile

9. Atunci când un IPSAS se aplică în mod specific unei tranzacţii, unui alt 
eve niment sau unei alte condiţii, politica contabilă apli cată sau politicile 
contabile apli cate acelui element trebuie să fie determinată/determinate 
prin aplicarea res pectivului standard.

10. IPSAS-urile stabilesc politicile contabile despre care IPSASB a concluzionat că 
duc la situaţii financiare conţinând informaţii relevante şi care oferă o reprezen-
tare exactă privind tranzacţiile, alte evenimente şi condiţii la care acestea se 
aplică. Aceste politici nu trebuie aplicate atunci când efectul aplicării lor este 
nesemnificativ. Cu toate acestea, sunt inadecvate abaterile nesemnificative de la 
IPSAS-uri sau necorectarea acestora în scopul obţinerii unei anumite prezentări 
a poziţiei financiare, a performanţei financiare sau a fluxurilor de trezorerie ale 
unei entităţi.

11. IPSAS-urile sunt însoţite de îndrumări pentru a sprijini entităţile în aplicarea 
dispoziţiilor lor. Toate aceste îndrumări menţionează dacă ele sunt sau nu parte 
integrantă a IPSAS-urilor. Îndrumările care sunt parte integrantă a IPSAS-urilor 
sunt obligatorii. Îndrumările care nu sunt parte integrantă a IPSAS-urilor nu 
conţin dispoziţii pentru situaţiile financiare.

12. În absenţa unui IPSAS care se aplică în mod specific unei tranzacţii, unui 
alt eveniment sau unei alte condiţii, conducerea trebuie să îşi exercite 
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raţionamentul profesional pentru elaborarea şi aplicarea unei politici con
tabile care are drept rezultat informaţii care sunt relevante pentru nevoile 
utilizatorilor legate de răspundere și procesul decizional, care reprezintă 
exact poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie 
ale entității, care îndeplinesc caracteristicile calitative de inteligibilitate, 
caracter oportun, compatibilitate și verificabilitate și iau în considerare 
constrângerile asupra informațiilor incluse în rapoartele financiare cu 
scop general și echilibrul dintre caracteristicile calitative.

13. [Eliminat]

14. În exercitarea raţionamentului descris la punctul 12, conducerea trebuie 
să facă referire la următoarele surse în ordine descrescătoare şi să ia în 
considerare aplicabilitatea lor:

(a) Dispoziţiile din IPSAS-uri care tratează aspecte similare şi conexe; 
şi

(b) Definiţiile și criteriile de recunoaştere şi evaluare ale activelor, 
datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor descrise în Cadrul general 
conceptual de raportare financiară cu scop general pentru entitățile 
din sectorul public.

15. În exercitarea raționamentului descris la punctul 12, conducerea poate, de 
asemenea, lua în considerare (a) cele mai recente reglementări ale altor 
organisme de normalizare și (b) alte practici acceptate din sectorul public 
sau privat, dar numai în măsura în care acestea nu sunt în contradicție cu 
sursele menționate la punctul 14. Exemple de astfel de reglementări includ 
reglementările IASB, inclusiv IFRS-urile și Interpretările emise de Comite-
tul pentru Interpretări IFRS (IFRIC) sau de fostul Comitet Permanent 
pentru Interpretarea Standardelor (SIC) ale IASB.

Consecvenţa politicilor contabile

16. O entitate trebuie să selecteze şi să aplice politicile sale contabile în mod 
consecvent pentru tranzacţii, alte evenimente şi condiţii similare, cu 
ex cepţia cazului în care un IPSAS prevede sau permite în mod specific 
clasificarea elementelor pentru care ar fi adecvate politici diferite. Dacă 
un IPSAS prevede sau permite o astfel de clasificare, o politică contabilă 
adecvată trebuie selectată şi aplicată în mod consecvent fiecărei categorii.

Modificări ale politicilor contabile

17. O entitate trebuie să modifice o politică contabilă doar dacă modificarea:

(a) Este impusă de un IPSAS; sau 

(b) Are drept rezultat situaţii financiare care furnizează informaţii care 
oferă o reprezentare exactă şi mai relevante cu privire la efectele 
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tranzacţiilor, ale altor evenimente şi condiţii asupra poziţiei finan-
ciare, performanţei financiare sau fluxurilor de trezorerie ale en-
tităţii.

18. Utilizatorii situaţiilor financiare trebuie să poată compara situaţiile financiare 
ale unei entităţi în timp pentru a identifica tendinţele poziţiei sale financiare, 
ale performanţei sale financiare şi ale fluxurilor sale de trezorerie. Prin urmare, 
se aplică aceleaşi politici contabile în fiecare perioadă şi de la o perioadă la 
alta, cu excepţia cazului în care o modificare de politică contabilă corespunde 
unuia dintre criteriile de la punctul 17.

19. O modificare de la o bază contabilă la alta este o modificare a politicii 
contabile.

20. O modificare a tratamentului contabil, a recunoaşterii sau a evaluării unei 
tranzacţii, unui eveniment sau unei condiţii în cadrul unei baze de con ta-
bilitate este privită ca o modificare a politicii contabile.

21. Următoarele nu sunt modificări de politici contabile:

(a) Aplicarea unei politici contabile pentru tranzacţii, alte evenimente 
sau condiţii care diferă, în fond, de cele care au avut loc anterior; 
şi

(b) Aplicarea unei noi politici contabile pentru tranzacţii, alte eveni
mente sau condiţii care nu au avut loc anterior sau care au fost 
nesemnificative.

22. Aplicarea iniţială a unei politici de reevaluare a activelor în conformi tate 
cu IPSAS 17, Imobilizări corporale, sau IPSAS 31, Imobilizări necorporale, 
constituie o modificare de politică contabilă care trebuie tratată ca o re-
eva luare în conformitate cu IPSAS 17 sau IPSAS 31 mai degrabă decât în 
con formitate cu prezentul standard.

23. Punctele 24-36 nu se aplică modificării de politică contabilă descrise la punc-
tul 22.

Aplicarea modificărilor de politici contabile

24. Sub rezerva punctului 28:

(a) O entitate trebuie să contabilizeze o modificare de politică contabilă 
care rezultă din aplicarea iniţială a unui IPSAS în conformitate cu 
prevederile tranzitorii specifice, dacă acestea există, din acel stan-
dard; şi

(b) Atunci când o entitate modifică o politică contabilă la aplicarea ini-
ţială a unui IPSAS care nu include prevederi tranzitorii specifice 
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care se aplică acelei modificări, sau modifică o politică contabilă în 
mod voluntar, entitatea trebuie să aplice modificarea retroactiv.

25. În sensul prezentului standard, o aplicare anticipată a unui standard nu reprezintă 
o modificare voluntară de politică contabilă.

26. În absența unui IPSAS care să se aplice în mod specific unei tranzacții, altui 
eveniment sau unei condiții, conducerea poate, în conformitate cu punctul 15, 
să aplice o politică contabilă conform (a) celor mai recente reglementări ale 
altor organisme de normalizare și (b) practicilor acceptate în sectorul public 
sau privat, dar numai în măsura în care, acestea sunt în conformitate cu 
punctul 15. Exemple de astfel de reglementări includ reglementările IASB, 
inclusiv Cadrul general pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, 
IFRS-urile și Interpretările emise de IFRIC sau fostul SIC. Dacă în urma 
modificării unei astfel de reglementări entitatea alege să modifice o politică 
contabilă, acea modificare este contabilizată și prezentată ca o modificare 
voluntară de politică contabilă.

 Aplicare retroactivă

27. Sub rezerva punctului 28, atunci când o modificare de politică contabilă 
se aplică retroactiv în conformitate cu punctul 24 litera (a) sau (b), entitatea 
tre buie să ajusteze soldul iniţial al fiecărei componente de active nete / ca -
pitaluri proprii afectate pentru prima perioadă anterioară prezentată, 
precum şi celelalte valori comparative prezentate pentru fiecare perioadă 
anterioară prezentată ca şi cum noua politică contabilă s-ar fi aplicat din-
totdeauna.

 Limitări ale aplicării retroactive

28. Atunci când aplicarea retroactivă este impusă de punctul 24 litera (a) 
sau (b), o modificare de politică contabilă trebuie aplicată retroactiv, cu 
excepţia cazului în care sunt imposibil de determinat fie efectele specifice 
perioadei, fie efectul cumulativ al modificării.

29. Atunci când sunt imposibil de determinat efectele specifice perioadei afe-
rente modificării unei politici contabile privind informaţiile comparative 
pentru una sau mai multe perioade anterioare prezentate, entitatea trebuie 
să aplice noua politică contabilă valorii contabile a activelor şi datoriilor 
de la începutul primei perioade pentru care aplicarea retroactivă este 
posibilă, care ar putea fi perioada curentă, şi trebuie să efectueze ajustările 
corespunzătoare ale soldurilor iniţiale ale fiecărei componente de active 
nete / capitaluri proprii afectate pentru acea perioadă.

30. Atunci când, la începutul perioadei curente, este imposibil de determinat 
efectul cumulativ al aplicării unei noi politici contabile tuturor perioadelor 
anterioare, entitatea trebuie să ajusteze informaţiile comparative pentru a 
aplica noua politică contabilă în mod prospectiv de la prima dată posibilă.
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31. Când o entitate aplică retroactiv o nouă politică contabilă, aceasta aplică noua 
politică contabilă informaţiilor comparative pentru perioade anterioare cât se 
poate de îndepărtate în timp. Aplicarea retroactivă pentru o perioadă anterioară 
nu este posibilă decât în cazul în care se poate determina efectul cumulativ 
asupra valorilor atât la deschiderea, cât şi la închiderea situaţiei poziţiilor 
financiare pentru acea perioadă. Ajustarea rezultată aferentă perioadelor ante-
rioare celor prezentate în situaţiile financiare se face la soldul iniţial al fiecărei 
componente de active nete / capitaluri proprii afectate din prima perioadă 
anterioară prezentată. În mod normal, ajustarea are loc la surplusurile sau 
deficitele acumulate. Cu toate acestea, ajustarea se poate face asupra altei com-
ponente de active nete / capitaluri proprii (de exemplu, în vederea conformării 
cu un IPSAS). Orice alte informaţii referitoare la perioade anterioare, cum ar 
fi sintezele istorice ale datelor financiare, se ajustează, de asemenea, de la cea 
mai îndepărtată dată posibilă.

32. Atunci când este imposibil ca o entitate să aplice retroactiv noua politică con-
tabilă, deoarece nu poate determina efectul cumulativ al aplicării politicii asu pra 
tuturor perioadelor anterioare, entitatea, în conformitate cu punctul 30, aplică 
noua politică prospectiv de la începutul primei perioade posibile. Prin urmare, 
nu ia în considerare porţiunea ajustărilor cumulate ale activelor, datoriilor şi 
activelor nete / capitalurilor proprii care apar înainte de acea dată. Modificarea 
unei politici contabile este permisă chiar dacă este imposibil de aplicat politica 
prospectiv pentru orice altă perioadă anterioară. Punctele 55-58 oferă îndrumări 
cu privire la situaţiile în care este imposibil de aplicat o nouă politică contabilă 
uneia sau mai multor perioade anterioare.

Prezentarea informaţiilor

33. Atunci când aplicarea iniţială a unui IPSAS (a) are un efect asupra peri-
oadei curente sau asupra oricărei perioade anterioare, (b) ar avea un astfel 
de efect, cu excepţia faptului că este imposibil de determinat valoarea 
ajustării, sau (c) ar putea avea un efect asupra perioadelor viitoare, enti
tatea trebuie să prezinte:

(a) Titlul standardului;

(b) Când este cazul, faptul că modificarea politicii contabile este făcută 
în conformitate cu prevederile sale tranzitorii;

(c) Natura modificării de politică contabilă;

(d) Când este cazul, o descriere a prevederilor tranzitorii;

(e) Când este cazul, prevederile tranzitorii care ar putea avea un efect 
asupra perioadelor viitoare;

(f) Pentru perioada curentă şi pentru fiecare perioadă anterioară pre-
zentată, în măsura în care este posibil, valoarea ajustării pentru 
fie care element-rând afectat al situaţiei financiare; 
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(g) Suma ajustării aferente perioadelor anterioare celor prezentate, în 
măsura în care este posibil; şi

(h) Dacă aplicarea retroactivă impusă de punctul 24 litera (a) sau (b) 
este imposibilă pentru o anumită perioadă anterioară, sau pentru 
perioade anterioare celor prezentate, circumstanţele care au condus 
la existenţa acelei condiţii şi o descriere a modului în care şi a mo
mentului din care a fost aplicată modificarea de politică contabilă.

 Situaţiile financiare ale perioadelor ulterioare nu trebuie să repete aceste 
prezentări de informaţii.

34. Atunci când o modificare voluntară de politică contabilă (a) are un efect 
asupra perioadei curente sau asupra oricărei perioade anterioare, (b) ar 
avea un efect asupra acelei perioade, cu excepţia faptului că este imposibil 
de determinat valoarea ajustării, sau (c) ar putea avea un efect asupra 
perioadelor viitoare, o entitate trebuie să prezinte:

(a) Natura modificării de politică contabilă;

(b) Motivele pentru care aplicarea noii politici contabile furnizează 
informaţii care oferă o reprezentare exactă şi mai relevante;

(c) Pentru perioada curentă şi pentru fiecare perioadă anterioară pre-
zentată, în măsura în care este posibil, valoarea ajustării pentru 
fiecare element-rând afectat al situaţiei financiare;

(d) Suma ajustării aferente perioadelor anterioare celor prezentate, în 
măsura în care este posibil; şi

(e) Dacă aplicarea retroactivă este imposibilă pentru o anumită pe ri-
oadă anterioară, sau pentru perioade anterioare celor prezentate, 
circumstanţele care au condus la existenţa acelei condiţii şi o de s  -
cri ere a modului în care şi a momentului din care a fost aplicată 
modificarea de politică contabilă.

 Situaţiile financiare ale perioadelor ulterioare nu trebuie să repete aceste 
prezentări de informaţii.

35. Atunci când o entitate nu a aplicat un IPSAS nou care a fost emis, dar care 
nu este încă în vigoare, entitatea trebuie să prezinte:

(a) Acest fapt; şi

(b) Informaţiile cunoscute sau care pot fi estimate în mod rezonabil 
re levante pentru evaluarea impactului posibil pe care aplicarea 
noului standard îl va avea asupra situaţiilor financiare ale entităţii 
în perioada aplicării iniţiale.
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36. În conformitate cu punctul 35, o entitate ia în considerare prezentarea:

(a) Titlului noului IPSAS;

(b) Naturii modificării sau modificărilor iminente de politică contabilă; 

(c) Datei până la care este prevăzută aplicarea standardului; 

(d) Datei la care entitatea planifică să aplice pentru prima oară standar dul; şi

(e) Fie:

(i) A unei discuţii privind impactul pe care se estimează că aplicarea 
iniţială a standardului îl va avea asupra situaţiilor financiare ale 
entităţii; fie

(ii) Dacă acel impact nu este cunoscut sau nu poate fi estimat în mod 
rezonabil, a unei declaraţii în acest sens.

Modificări ale estimărilor contabile
37. Ca rezultat al incertitudinilor inerente furnizării de servicii, activităţilor comer-

ciale şi altor activităţi, multe elemente din situaţiile financiare nu pot fi evaluate 
cu precizie, ci pot fi doar estimate. Estimarea implică raţionamente bazate pe 
cele mai recente informaţii fiabile disponibile. De exemplu, pot fi prevăzute 
estimări ale: 

(a) Veniturilor din impozite datorate guvernului; 

(b) Creanţelor irecuperabile rezultate din impozite necolectate; 

(c) Uzurii morale a stocurilor; 

(d) Valorii juste a activelor financiare sau datoriilor financiare; 

(e) Duratei de viaţă utilă sau modelului aşteptat de consum al beneficiilor 
eco nomice viitoare sau al potenţialului de servicii din bunuri deprecia-
bile, sau procentului finalizării construcţiei de drumuri; şi 

(f) Obligaţiilor de garanţie.

38. Utilizarea estimărilor rezonabile este o parte esenţială a întocmirii situaţiilor 
financiare şi nu le subminează fiabilitatea1.

39. O estimare poate necesita o revizuire dacă au loc schimbări privind cir cum-
stanţele pe care s-a bazat această estimare sau ca urmare a unor noi informaţii 
sau a unor experienţe ulterioare. Prin natura ei, revizuirea unei estimări nu are 
legătură cu perioadele anterioare şi nu reprezintă corectarea unei erori.

1 Informațiile fiabile nu conțin erori semnificative, nu sunt părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere 
că reprezintă exact ceea ce susțin că reprezintă sau ceea ce se așteaptă, în mod rezonabil, să reprezinte. 
Punctul BC16 din IPSAS 1 detaliază abordarea tranzitorie pentru explicarea fiabilității.
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40. O modificare a bazei de evaluare aplicate reprezintă o modificare de politică 
contabilă, şi nu o modificare de estimare contabilă. Atunci când este dificil să 
se facă distincţie între o modificare de politică contabilă şi o modificare de es-
timare contabilă, modificarea este tratată ca o modificare de estimare contabilă.

41. Efectul modificării unei estimări contabile, alta decât o modificare căreia 
i se aplică punctul 42, trebuie recunoscut prospectiv prin includerea ei în 
surplusul sau deficitul:

(a) Perioadei modificării, dacă modificarea afectează doar acea peri-
oadă; sau

(b) Perioadei modificării şi perioadelor viitoare, dacă modificarea le 
afectează pe amândouă.

42. În măsura în care o modificare de estimare contabilă dă naştere la mo difi-
cări de active şi datorii, sau afectează un element de active nete / capitaluri 
proprii, aceasta trebuie recunoscută prin ajustarea valorii contabile a 
activului, a datoriei sau a elementului de active nete / capitaluri proprii 
aferente în perioada modificării.

43. Recunoaşterea prospectivă a efectului unei modificări de estimare contabilă 
în seamnă că modificarea este aplicată tranzacţiilor, altor evenimente sau 
con diţii de la data modificării estimării. O modificare de estimare contabilă 
poate afecta numai surplusul sau deficitul perioadei curente, sau surplusul sau 
deficitul atât al perioadei curente, cât şi al perioadelor viitoare. De exemplu, 
o modificare a estimării valorii aferente conturilor de clienţi incerţi afectează 
doar surplusul sau deficitul perioadei curente şi, prin urmare, este recunoscută 
în perioada curentă. Cu toate acestea, o modificare a estimării duratei de viaţă 
utilă a unui activ amortizabil sau a modului preconizat de consumare a bene-
ficiilor economice viitoare sau a potenţialului de servicii încorporate într-un 
activ amortizabil afectează cheltuiala cu amortizarea în perioada curentă şi în 
fiecare perioadă viitoare de-a lungul duratei de viaţă utilă rămase a activului. 
În ambele cazuri, efectul modificării aferente perioadei curente este recunos-
cut drept venit sau cheltuială în perioada curentă. Dacă există, efectul asupra 
perioadelor viitoare este recunoscut în acele perioade viitoare.

Prezentarea informaţiilor

44. O entitate trebuie să prezinte natura şi valoarea unei modificări de estimare 
contabilă care are efect în perioada curentă sau se aşteaptă să aibă efect 
în perioadele viitoare, cu excepţia prezentării efectului asupra perioadelor 
viitoare atunci când este imposibil de estimat acel efect.

45. Dacă valoarea efectului în perioadele viitoare nu este prezentată din cauza 
faptului că estimarea este imposibilă, o entitate trebuie să menţioneze acest 
fapt.
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Erori
46. Erorile pot apărea cu privire la recunoaşterea, evaluarea, prezentarea sau des  -

crierea elementelor situaţiilor financiare. Situaţiile financiare nu sunt conforme 
cu IPSAS-urile în cazul în care conţin fie erori semnificative, fie erori nesem-
nificative făcute în mod intenţionat pentru a obţine o anumită prezentare a 
poziţiei financiare, a performanţei financiare sau a fluxurilor de trezorerie ale 
unei entităţi. Erorile potenţiale ale perioadei curente descoperite în acea perioadă 
sunt corectate înainte ca situaţiile financiare să fie aprobate în vederea emiterii. 
Totuşi, se întâmplă uneori ca erori semnificative să nu fie descoperite până 
într-o perioadă ulterioară şi aceste erori ale perioadei anterioare sunt corectate 
în informaţiile comparative prezentate în situaţiile financiare pentru acea 
perioadă ulterioară (a se vedea punctele 47-52).

47. Sub rezerva punctului 48, o entitate trebuie să corecteze retroactiv erorile 
semnificative ale perioadei anterioare în primul set de situaţii financiare 
aprobate în vederea emiterii după descoperirea acestora, prin:

(a) Retratarea valorilor comparative pentru perioada an te rioară pre-
zentată (perioadele an te rioare prezentate) în care a apărut eroarea; 
sau

(b) Dacă eroarea a apărut înainte de prima perioadă anterioară pre-
zentată, retratarea soldurilor de deschidere ale activelor, datoriilor 
şi activelor nete / capitalurilor proprii pentru prima perioadă an te-
rioară prezentată.

Limitări ale retratării retroactive

48. O eroare a perioadei anterioare trebuie corectată prin retratare retroactivă, 
cu excepţia cazului când sunt imposibil de determinat fie efectele specifice 
perioadei, fie efectul cumulativ al erorii.

49. Atunci când sunt imposibil de determinat efectele specifice perioadei ale 
unei erori privind informaţiile comparative pentru una sau mai multe 
perioade prezentate, entitatea trebuie să retrateze soldurile iniţiale ale 
activelor, datoriilor şi activelor nete / capitalurilor proprii pentru prima 
perioadă pentru care este posibilă retratarea retroactivă (care poate fi 
pe rioada curentă).

50. Atunci când este imposibil de determinat, la începutul perioadei curente, 
efectul cumulativ al unei erori asupra tuturor perioadelor anterioare, 
en titatea trebuie să retrateze informaţiile comparative pentru a corecta 
eroarea prospectiv începând cu prima dată posibilă.

51. Corectarea unei erori dintr-o perioadă anterioară este exclusă din surplusul sau 
deficitul perioadei în care eroarea a fost descoperită. Orice informaţie prezentată 
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privind perioadele anterioare, inclusiv orice sinteze istorice ale datelor finan-
ciare, este de asemenea retratată începând cu cel mai îndepărtat moment din 
trecut posibil.

52. Când este imposibil de determinat valoarea unei erori (de exemplu, o greşeală 
în aplicarea unei politici contabile) pentru toate perioadele anterioare, entitatea, 
în conformitate cu punctul 50, retratează prospectiv informaţiile comparative 
începând cu prima dată posibilă. Prin urmare, nu ia în considerare porţiunea 
retratărilor cumulate ale activelor, datoriilor şi activelor nete / capitalurilor 
pro  prii care apar înainte de acea dată. Punctele 55-58 oferă îndrumări privind 
situaţiile în care este imposibil de corectat o eroare pentru una sau mai multe 
perioade anterioare.

53. Corectările erorilor se diferenţiază de modificările estimărilor contabile. Esti-
mările contabile, prin natura lor, sunt aproximări care pot necesita revizuire pe 
măsură ce devin cunoscute informaţii suplimentare. De exemplu, câştigul sau 
pierderea recunoscut(ă) ca fiind datorat(ă) rezolvării unei situaţii neprevăzute 
nu reprezintă corectarea unei erori.

Prezentarea erorilor perioadei anterioare

54. În aplicarea punctului 47, o entitate trebuie să prezinte următoarele:

(a) Natura erorii perioadei anterioare;

(b) Pentru fiecare perioadă anterioară prezentată, în măsura în care 
este posibil, valoarea corectării pentru fiecare element-rând afectat 
al situaţiei financiare;

(c) Valoarea corectării la începutul primei perioade anterioare prezen
tate; şi

(d) Dacă retratarea retroactivă este imposibilă pentru o anumită pe ri-
oadă anterioară, circumstanţele care au condus la existenţa acelei 
condiţii şi o descriere a modului în care şi a momentului din care a 
fost corectată eroarea.

 Situaţiile financiare ale perioadelor ulterioare nu trebuie să repete aceste 
prezentări de informaţii.

Imposibilitatea privind aplicarea retroactivă şi retratarea 
retroactivă

55. În anumite circumstanţe este imposibil să se ajusteze informaţiile comparative 
pentru una sau mai multe perioade anterioare pentru a obţine comparabilitatea cu 
perioada curentă. De exemplu, este posibil să nu se fi colectat date în perioada 
anterioară (perioadele anterioare) într-o manieră care să permită fie aplicarea 
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retroactivă a unei noi politici contabile (inclusiv, în sensul punctelor 56-58, 
aplicarea sa prospectivă perioadelor anterioare), fie retratarea retroactivă pentru 
a corecta eroarea unei perioade anterioare, şi informaţiile pot fi imposibil de 
recreat.

56. De multe ori este necesar să se facă estimări atunci când se aplică politici conta-
bile elementelor situaţiilor financiare recunoscute sau prezentate cu privire la 
tranzacţii, alte evenimente sau condiţii. Estimarea este în mod inerent subiectivă 
şi estimările pot fi elaborate după perioada de raportare. Elaborarea estimărilor 
poate fi mai dificilă atunci când se aplică retroactiv o politică contabilă sau la 
efectuarea unei retratări retroactive pentru a corecta o eroare a unei perioade 
anterioare, din cauza perioadei mai lungi de timp care este posibil să fi trecut de 
la tranzacţia, evenimentul sau condiţia afectat(ă). Totuşi, obiectivul estimărilor 
privind perioadele anterioare rămâne acelaşi ca pentru estimările făcute în 
perioada curentă, şi anume ca estimările să reflecte circumstanţele care existau 
atunci când a avut loc tranzacţia, evenimentul sau condiţia.

57. Prin urmare, aplicarea retroactivă a unei noi politici contabile sau corectarea 
unei erori dintr-o perioadă anterioară necesită diferenţierea informaţiilor care:

(a) Oferă dovezi ale circumstanţelor care au existat la data (datele) la care 
a avut loc tranzacţia, evenimentul sau condiţia; şi

(b) Ar fi fost disponibile la data la care situaţiile fi nan ciare pentru acea 
perioadă anterioară au fost aprobate în vederea emiterii;

 de informaţii din alte surse. Pentru anumite tipuri de estimări (de exemplu, o 
estimare a valorii juste care nu are la bază un preţ observabil sau intrări ob-
servabile) este imposibil să diferenţiem aceste tipuri de informaţii. În cazul în 
care aplicarea retroactivă sau retratarea retroactivă ar impune elaborarea unei 
estimări semnificative pentru care este imposibil de diferenţiat aceste două 
tipuri de informaţii, este imposibil să se aplice noua politică contabilă sau să 
se corecteze retroactiv eroarea perioadei anterioare.

58. La aplicarea unei noi politici contabile sau la corectarea valorilor unei perioade 
anterioare nu trebuie să se utilizeze înţelegerea ulterioară a unui eveniment, 
nici în ceea ce priveşte elaborarea unor ipoteze privind posibilele intenţii 
ale conducerii într-o perioadă anterioară, nici în ceea ce priveşte estimarea 
valorilor recunoscute, evaluate sau prezentate într-o perioadă anterioară. De 
exemplu, atunci când o entitate corectează o eroare a unei perioade anterio-
are prin clasificarea unei clădiri guvernamentale drept investiţie imobiliară 
(clădirea a fost clasificată anterior drept imobilizare corporală), aceasta nu 
modifică baza de clasificare pentru acea perioadă în cazul în care conducerea 
decide mai târziu să utilizeze acea clădire drept o clădire de birouri ocupată 
de proprietar. În plus, dacă o entitate corectează o eroare a unei perioade ante-
rioare în calcularea datoriilor sale pentru furnizarea costurilor de curăţenie în 
caz de poluare care rezultă din operaţiunile guvernamentale, în conformitate 
cu IPSAS 19, Provizioane, datorii contingente şi active contingente, aceasta 
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nu ia în considerare informaţiile despre o scurgere de ulei deosebit de mare 
de la o navă petrolieră pe durata perioadei următoare, care devin disponibile 
după ce situaţiile financiare pentru perioada anterioară au fost aprobate pentru 
emitere. Faptul că se impun în mod frecvent estimări semnificative atunci când 
se modifică informaţiile comparative prezentate pentru perioadele anterioare 
nu împiedică ajustarea fiabilă sau corectarea informaţiilor comparative.

Data intrării în vigoare
59. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2008 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2008, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

59A. Punctele 9, 11 şi 14 au fost modificate de documentul Îmbunătăţiri la 
IPSASuri emis în ianuarie 2010. O entitate trebuie să aplice respectivele 
amendamente pentru situaţiile financiare anuale care acoperă perioadele 
care încep la 1 ianuarie 2011 sau ulterior acestei date. Se încurajează 
aplicarea anterior acestei date.

59B. Punctul 60 a fost modificat de IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Stan
dar delor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASuri) 
pe bază de angajamente, emis în ianuarie 2015. O entitate trebuie să aplice 
respectivul amendament pentru situaţiile financiare anuale care acoperă 
pe ri oa dele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se permite 
aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică IPSAS 33 pentru o 
perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, atunci amendamen
tele trebuie aplicate şi pentru acea perioadă anterioară.

59C. Punctele 7, 10, 12, 14, 15, 17 și 34 au fost modificate și punctul 13 a fost 
eli minat de documentul Îmbunătățiri la IPSASuri 2015 emis în aprilie 2016. 
O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente pentru situațiile fi
nanciare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau 
ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă 
o entitate aplică amendamentele pentru o perioadă care începe anterior 
datei de 1 ianuarie 2017, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

59D. Punctele 5 și 6 au fost eliminate de documentul Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente 
pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o perioadă care 
începe anterior datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte acest 
fapt.
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60. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
definiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
gajamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vi goare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.

Retragerea IPSAS 3 (2000)
61. Prezentul standard înlocuieşte IPSAS 3, Surplusul net sau deficitul net al peri-

oadei, erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile, emis în 2000.3
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Anexă

Amendamente la alte IPSAS-uri
[Eliminată]
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 3.

Revizuirea IPSAS 3 ca rezultat al Proiectului general de îmbunătăţiri al IASB

Context

BC1. Programul IPSASB de convergenţă cu IFRS-urile este un element important în 
programul de lucru al IPSASB. Politica IPSASB este ca IPSAS-urile pe bază de 
angajamente să fie convergente cu IFRS-urile emise de către IASB atunci când 
este adecvat pentru entităţile din sectorul public.

BC2. IPSAS-urile pe bază de angajamente care sunt convergente cu IFRS-urile păstrează 
dispoziţiile, structura şi textul IFRS-urilor, cu excepţia cazului în care există un 
motiv specific sectorului public care să justifice o abatere. Abaterea de la IFRS-ul 
echivalent are loc atunci când dispoziţiile sau terminologia din IFRS nu sunt 
adecvate pentru sectorul public sau atunci când este necesară includerea unui 
comentariu sau a unor exemple suplimentare pentru a ilustra anumite dispoziţii în 
contextul sectorului public. Diferenţele dintre IPSAS-uri şi IFRS-urile echivalente 
sunt identificate în Comparaţia cu IFRS inclusă în fiecare IPSAS. Comparaţia cu 
IAS 8 face referire la versiunea IAS 8 din decembrie 2003, şi nu la altele.

BC3. În mai 2002, IASB a emis un proiect de expunere cu amendamente propuse 
pentru 13 IAS-uri2 ca parte a Proiectului său general de îmbunătăţiri. Obiectivele 
Proiectului general de îmbunătăţiri al IASB au fost „reducerea sau eliminarea 
alternativelor, redundanţelor şi conflictelor din cadrul standardelor, tratarea unor 
aspecte de convergenţă şi efectuarea altor îmbunătăţiri”. IAS-urile finale au fost 
emise în decembrie 2003.

BC4. IPSAS 3, emis în ianuarie 2000, se baza pe IAS 8 (revizuit în 1993), Profitul net 
sau pierderea netă a perioadei, erori fundamentale şi modificări ale politicilor 
contabile, care a fost reemis în decembrie 2003 ca IAS 8, Politici contabile, 
modificări ale estimărilor contabile şi erori. La sfârşitul anului 2003, predece-
sorul IPSASB, Comitetul pentru Sectorul Public (PSC),3 a iniţiat un proiect de 
îmbunătăţire a IPSAS-urilor pentru convergenţa IPSAS-urilor, atunci când este 
adecvat, cu IAS-urile îmbunătăţite emise în decembrie 2003. 

2 Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri) au fost emise de predecesorul IASB – Comitetul 
pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate. Standardele emise de IASB sunt intitulate Standarde 
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri). IASB a definit IFRS-urile ca fiind formate din 
IFRS-uri, IAS-uri şi Interpretările standardelor. În unele cazuri, IASB a modificat, mai degrabă decât 
a înlocuit, IAS-urile, caz în care vechiul număr al IAS-ului rămâne neschimbat.

3 PSC a devenit IPSASB atunci când Consiliul IFAC a modificat mandatul PSC pentru ca acesta să devină 
un consiliu independent de normalizare, în noiembrie 2004.
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BC5. IPSASB a analizat IAS 8 îmbunătăţit şi a fost de acord, în general, cu motivele 
IASB pentru revizuirea IAS-ului şi cu amendamentele efectuate. (Bazele pen-
tru concluzii ale IASB nu sunt reproduse aici. Abonaţii la Serviciul complet de 
abonamente al IASB pot consulta Bazele pentru concluzii pe website-ul IASB 
la adresa http://www.iasb.org.) În cazurile în care IPSAS-urile se abat de la IAS-
urile corespunzătoare, Baza pentru concluzii explică motivele specifice sectorului 
public care au determinat abaterea.

BC6. IPSAS 3 nu include amendamentele aferente care rezultă din IFRS-urile emise 
după decembrie 2003. Aceasta deoarece IPSASB nu a examinat încă şi nu şi-a 
format o părere cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor din IFRS-urile aferente 
pentru entităţile din sectorul public.

Revizuirea IPSAS 3 ca rezultat al documentului Îmbunătăţiri la IFRSuri 
emis de IASB în 2008 

BC7. IPSASB a analizat revizuirile la IAS 8 incluse în documentul Îmbunătăţiri la 
IFRS-uri emis de IASB în mai 2008 şi în general a fost de acord cu motivele 
IASB pentru revizuirea standardului. IPSASB a ajuns la concluzia că nu existau 
motive specifice sectorului public pentru a nu adopta amendamentele.

Revizuirea IPSAS 3 ca rezultat al publicării Cadrului general conceptual 
de raportare financiară cu scop general pentru entitățile din sectorul public 
(Îmbunătățiri la IPSASuri 2015)

BC8. În urma publicării Cadrului general conceptual de raportare financiară cu scop 
general pentru entitățile din sectorul public (Cadrul general conceptual), IPSASB 
a inițiat un proiect cu un domeniu de aplicare limitat cu scopul de a face modificări 
la IPSAS-uri pentru a reflecta primele patru capitole ale acestuia. Aceste capitole 
tratează rolul și autoritatea; obiectivele și utilizatorii; caracteristicile calitative 
(QC) și constrângerile privind informațiile din rapoartele financiare cu scop 
general; și entitatea raportoare. IPSASB a propus aceste amendamente în ED 58, 
Îmbunătățiri la IPSAS 2015.

BC9. Punctul 12 din IPSAS 3 reprezintă prima condiție pentru elaborarea unei politici 
contabile atunci când nu există un IPSAS care se aplică în mod specific unei 
tranzacții, altui eveniment sau altei condiții. Versiunea din 2006 a IPSAS 1 spe-
cifica faptul că conducerea ar trebui să își utilizeze raționamentul în elaborarea 
și aplicarea unei politici contabile care să genereze informații relevante și fiabile. 
IPSASB a decis să înlocuiască referințele la fiabilitate cu reprezentare exactă 
pentru a asigura consecvența cu Cadrul general conceptual. În conformitate cu 
decizia de a nu distinge caracteristicile calitative fundamentale de cele amplifi-
catoare, IPSASB a decis să recunoască celelalte caracteristici calitative și con-
strângerile asupra informațiilor incluse în rapoartele financiare cu scop general 
la punc tul 12. Un respondent la ED 58 a considerat că referințele din IPSAS-uri 
ar trebui modificate pentru a face referire la setul complet de caracteristici calita-
tive și constrângeri. Cadrul general conceptual prevede că fiecare caracteristică 
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calitativă este esențială și împreună cu alte caracteristici calitative furnizează 
informații în rapoartele financiare cu scop general care sunt utile pentru îndepli-
nirea obiectivelor de raportare financiară. Totuși, această interacțiune nu exclude 
caracteristicile calitative individuale care sunt mai mult sau mai puțin importante, 
în funcție de circumstanțele specifice, și, prin urmare, IPSASB a concluzionat că 
nu ar trebui să facă referire la toate caracteristicile calitative și la toate constrânge-
rile de fiecare dată când se face referire la una sau mai multe caracteristici calita-
tive.

BC10. IPSAS 3 a enumerat, de asemenea, o serie de atribute ale fiabilității, inclusiv 
fondul economic, neutralitatea, prudența și exhaustivitatea. IPSASB a luat în 
considerare dacă aceste atribute ar trebui prezentate în mod explicit în versiunea 
revizuită a IPSAS 3. IPSASB recunoaște valoarea acestor atribute, dar a observat 
că deși au fost explicate și s-a făcut referire la ele în mod specific în Anexa A din 
IPSAS 1, acestea nu au fost identificate în mod specific drept caracteristici cali-
tative în Cadrul general conceptual. 

BC11. Cadrul general conceptual explică faptul că „reprezentarea exactă poate fi obținută 
atunci când descrierea fenomenului este exhaustivă, neutră și lipsită de erori 
semnificative” și, mai mult decât atât, „informațiile care reprezintă exact un feno-
men economic sau un alt fenomen descriu fondul tranzacției de bază, al altui 
eveniment, al altei activități sau circumstanțe – ceea ce nu înseamnă neapărat 
același lucru cu forma sa legală”. Prin urmare, prevalarea economicului asupra 
juridi cului rămâne o calitate esențială pe care trebuie să o aibă informațiile incluse 
în GPFR-uri. Aceasta nu este identificată drept o caracteristică de tip calitativ 
separată sau suplimentară deoarece ea este deja integrată în noțiunea de reprezen-
tare exactă.

BC12. IPSASB este de părere că noțiunea de prudență este, de asemenea, reflectată în 
explicația neutralității drept o componentă a reprezentării exacte și în recunoaște-
rea necesității precauției în tratarea incertitudinii. Prin urmare, IPSASB a conclu-
zio nat că nu este necesar să se facă referire în mod explicit la fondul economic, 
neutralitate, prudență și exhaustivitate la punctul 12.

BC13. Punctul 14 furnizează sursele la care conducerea trebuie să facă referire și a căror 
aplicabilitate trebuie să o analizeze atunci când elaborează o politică contabilă 
când nu există un IPSAS specific care se aplică unei tranzacții, altui eveniment 
sau altei condiții. IPSASB a analizat dacă conducerea ar trebui să fie îndrumată 
către definiții și criteriile de recunoaștere și evaluare ale activelor, datoriilor, veni-
turilor și cheltuielilor descrise în alte IPSAS-uri sau în Cadrul general conceptual. 
IPSASB a recunoscut faptul că IPSAS-urile nu au fost încă actualizate pentru 
a reflecta definițiile și criteriile de recunoaștere și evaluare din Cadrul general 
conceptual. Cu toate acestea, Cadrul general conceptual reflectă perspectiva cea 
mai actualizată a IPSASB, iar IPSASB a ajuns la concluzia că conducerea ar 
trebui îndrumată spre această sursă.
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BC14. Punctul 15 permite luarea în considerare a celor mai recente reglementări ale 
altor organisme de normalizare, în măsura în care acestea nu sunt în contradicție 
cu sursele bazate pe IPSAS-uri, în exercitarea raționamentelor cu privire la 
elaborarea și aplicarea unei politici contabile. IPSASB a analizat dacă ar trebui 
să păstreze exemple de reglementări ale Consiliului pentru Standarde Internaționale 
de Contabilitate (IASB). Ținând cont că revizuirea Cadrului general conceptual 
al IASB nu a fost încă finalizată la momentul respectiv, IPSASB a fost de părere 
că există diferențe între Cadrul general conceptual al IPSASB și Cadrul general 
conceptual al IASB aflat în curs de revizuire. Drept consecință, elaborarea și 
aplicarea politicilor contabile în baza Cadrului general conceptual al IASB s-ar 
putea să nu fie mereu adecvate în sectorul public. Ca răspuns la comentariile unui 
respondent la ED 58, IPSASB a reafirmat, de asemenea, că Cadrul general con-
ceptual al IPSASB nu este subordonat Cadrului general conceptual al IASB. 
IPSASB a considerat că celelalte exemple de reglementări ale IASB de la 
punctul 15 – IFRS-urile și Interpretările emise de Comitetul pentru Interpretări 
IFRS (IFRIC) sau de fostul Comitet Permanent pentru Interpretarea Standardelor 
(SIC) ale IASB – sunt utile și ar trebui reținute.

Revizuirea IPSAS 3 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC15. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. Această 
reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel: 

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea re-
feritoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de Conta-
bilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a entităților 
din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1.
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Îndrumări de implementare
Prezentele îndrumări însoţesc, dar nu fac parte din IPSAS 3.

Retratarea retroactivă a erorilor

IG1. În 20X2, entitatea descoperă că veniturile din impozitul pe profit au fost incorecte. 
Impozitele pe profit de 6.500 u.m.4 care ar fi trebuit recunoscute în 20X1 au fost 
omise în mod eronat în 20X1 şi recunoscute drept venituri în 20X2.

IG2. Registrele contabile ale entităţii pentru 20X2 prezintă venituri din impozitare 
de 60.000 u.m. (inclusiv impozitul de 6.500 u.m. care ar fi trebuit recunoscut în 
soldul de deschidere) şi cheltuieli de 86.500 u.m.

IG3. În 20X1, entitatea a raportat:

  u.m.
Venituri din impozitare   34.000
Taxe de utilizare  3.000
Alte venituri din exploatare  30.000
Total venituri  67.000
Cheltuieli  (60.000)
Surplus  7.000

IG4. Surplusul acumulat de deschidere în 20X1 a fost de 20.000 u.m., iar surplusul 
acumulat de închidere a fost de 27.000 u.m.

IG5. Nu au existat alte venituri sau cheltuieli.

IG6. Entitatea avea 5.000 u.m. capital vărsat şi nicio altă componentă a activelor 
nete / capitalurilor proprii, cu excepţia surplusului acumulat.

Entitate din sectorul public – Situaţia performanţei financiare

20X2 20X1  
(retratat)

u.m. u.m.
Venituri din impozitare 53.500 40.500
Taxe de utilizare 4.000 3.000
Alte venituri din exploatare 40.000 30.000
Total venituri 97.500 73.500
Cheltuieli (86.500) (60.000)
Surplus 11.000 13.500

4 În aceste exemple, valorile monetare sunt exprimate în „unităţi monetare” (u.m.).
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Entitatea din sectorul public X – Situaţia modificărilor capitalurilor proprii

 Capital  Surplusuri 
 vărsat acumulate Total
 u.m. u.m. u.m.
Sold la 31 decembrie 20X0 5.000 20.000 25.000
Surplus la sfârşitul anului încheiat la – 13.500 13.500
31 decembrie 20X1 conform retratării  
Sold la 31 decembrie 20X1 5.000 33.500 38.500
Surplus la sfârşitul anului încheiat la – 11.000 11.000
31 decembrie 20X2 
Sold la 31 decembrie 20X2 5.000 44.500 49.500

Extrase din notele la situaţiile financiare

1. Veniturile din impozitare de 6.500 u.m. au fost omise în mod eronat din situaţiile 
financiare pentru 20X1. Situaţiile financiare pentru anul 20X1 au fost retratate 
pentru corectarea acestei erori. Efectul retratării acestor situaţii financiare este 
rezumat mai jos. Nu există efect în 20X2. 

  Efectul în
  20X1
  u.m.
Creşterea veniturilor  6.500
Creşterea surplusului  6.500
 
Creşterea debitorilor  6.500
Creşterea activelor nete / capitalurilor proprii  6.500

Modificarea politicii contabile cu aplicare retroactivă

IG7. În 20X2, entitatea şi-a modificat politica contabilă pentru tratarea costurilor în-
datorării care sunt atribuite direct achiziţiei unei staţii hidroelectrice care se află în 
construcţie. În perioadele anterioare, entitatea a capitalizat aceste costuri. Entitatea 
a decis acum să le cheltuiască mai degrabă decât să le capitalizeze. Conducerea 
consideră că noua politică este preferabilă pentru că are ca rezultat un tratament 
mai transparent al costurilor financiare şi este în conformitate cu practicile indus-
triale locale, făcând situaţiile financiare ale entităţii mai comparabile.

IG8. Entitatea a capitalizat costurile îndatorării suportate de 2.600 u.m. pe parcursul 
lui 20X1 şi de 5.200 u.m. în perioadele anterioare anului 20X1. Toate costurile 
îndatorării suportate în anii anteriori cu privire la achiziţia staţiei electrice au fost 
capitalizate.
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IG9. Registrele contabile pentru 20X2 prezintă un surplus înainte de dobânzi de 
30.000 u.m.; şi costuri cu dobânzile de 3.000 u.m. (care se referă numai la 20X2).

IG10. Entitatea nu a recunoscut nicio amortizare a staţiei electrice pentru că aceasta nu 
este încă în uz.

IG11. În 20X1, entitatea a raportat:
  u.m.
Surplus înainte de dobânzi  18.000
Cheltuială cu dobânda  –
Surplus  18.000

IG12. Surplusurile acumulate de deschidere în 20X1 au fost de 20.000 u.m., iar surplu-
surile acumulate de închidere au fost de 38.000 u.m.

IG13. Entitatea avea 10.000 u.m. capital vărsat şi nicio altă componentă a activelor 
nete / capitalurilor proprii, cu excepţia surplusului acumulat.

Entitate din sectorul public – Situaţia performanţei financiare
   

 20X2 20X1  
  (retratat)
 u.m. u.m.
Surplus înainte de dobânzi 30.000 18.000
Cheltuială cu dobânda (3.000) (2.600)
Surplus 27.000 15.400

Entitate din sectorul public – Situaţia modificărilor activelor nete / capitalurilor 
proprii 

    
 Capital Surplus 

 vărsat acumulat  
  (retratat) Total

 u.m. u.m. u.m.
Sold la 31 decembrie 20X0 10.000 20.000 30.000
conform rapoartelor anterioare
Modificarea politicilor contabile cu privire – (5.200) (5.200)
la capitalizarea dobânzilor (Nota 1)
Sold la 31 decembrie 20X0 conform  10.000 14.800 24.800 
retratării  
Surplus la sfârşitul anului încheiat la  – 15.400 15.400
31 decembrie 20X1 (retratat)
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Sold la 31 decembrie 20X1 10.000 30.200 40.200
Surplus la sfârşitul anului încheiat la – 27.000 27.000
31 decembrie 20X2
Sold final la 31 decembrie 20X2 10.000 57.200 67.200

Extrase din notele la situaţiile financiare

1. Pe durata lui 20X2, entitatea şi-a modificat politica contabilă pentru tratarea cos-
turilor îndatorării cu privire la o centrală hidroelectrică. Anterior, entitatea a ca-
pitalizat astfel de costuri. Acum sunt decontate drept cheltuieli aşa cum au fost 
ele suportate. Conducerea decide că această politică furnizează informaţii care 
oferă o reprezentare exactă şi mai relevante, deoarece are ca rezultat un tra ta ment 
mai transparent al costurilor financiare şi este în conformitate cu practicile indus-
triale locale, făcând situaţiile financiare ale entităţii mai comparabile. Această 
modificare a politicii contabile a fost contabilizată retroactiv şi situaţiile com-
parative pentru 20X1 au fost retratate. Efectul modificării pentru 20X1 este 
de ta liat mai jos. Surplusul de deschidere acumulat pentru 20X1 a fost redus cu 
5.200 u.m., care reprezintă va loarea ajustărilor cu privire la perioada anterioară 
anului 20X1.

Efect asupra anului 20X1  u.m.
(Creştere) a cheltuielilor privind dobânzile   (2.600)
(Descreştere) a surplusului  (2.600)
Efectul asupra perioadelor anterioare anului 20X1 
(Descreştere) a surplusului  (5.200)
(Descreştere) a activelor pe parcursul construcţiei   (7.800) 
şi în surplusul acumulat  

Aplicarea prospectivă a unei modificări a politicilor contabile atunci când 
aplicarea retroactivă nu este posibilă

IG14. În timpul anului 20X2, entitatea și-a modificat politica contabilă privind amortiza-
rea imobilizărilor corporale, pentru a aplica o abordare pe componente, adoptând 
în acelaşi timp modelul de reevaluare.

IG15. În anii anteriori anului 20X2, înregistrările privind activele entităţii nu au fost 
suficient detaliate pentru a aplica abordarea pe componente. La sfârşitul anului 
20X1, conducerea a contractat un studiu care a oferit informaţii privind compo-
nentele deţinute, precum şi privind valoarea justă, durata de viaţă utilă, valorile 
reziduale estimate şi valorile amortizabile ale acestora la începutul anului 20X2. 
Totuşi, studiul nu a oferit o bază suficientă pentru o estimare fiabilă a costului 
acelor componente care nu au fost înregistrate anterior separat, iar înregistrările 
existente dinaintea studiului nu permit ca această informaţie să fie reconstruită.
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IG16. Conducerea a luat în considerare modul în care să fie contabilizat fiecare dintre 
cele două aspecte ale modificării contabile. Ea a stabilit că nu era posibil să 
contabilizeze retroactiv modificarea conform unei abordări mai complete pe 
componente sau să contabilizeze acea modificare prospectiv de la orice dată 
anterioară datei de început al anului 20X2. De asemenea, trecerea de la modelul 
bazat pe cost la modelul de reevaluare se impune să fie contabilizată prospectiv. 
De aceea, conducerea a concluzionat că entitatea ar trebui să aplice noua politică 
începând cu anul 20X2.

IG17. Informaţii suplimentare:

  u.m.
Imobilizări corporale  
Costuri  25.000
Amortizare  (14.000)
Valoare contabilă netă  11.000

Cheltuieli cu amortizarea prospectivă pentru   1.500 
anul 20X2 (baza veche)  

Câteva rezultate ale studiului tehnic 
Evaluare  17.000
Valoare reziduală estimată  3.000
Durata medie de viaţă rămasă a activelor (ani)  7

Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale  
existente pentru anul 20X2 (noua bază)  2.000

Extrase din notele la situaţiile financiare

1. De la începutul anului 20X2, entitatea şi-a modificat politica contabilă privind 
amortizarea imobilizărilor corporale pentru a aplica o abordare pe componente, 
adoptând în acelaşi timp modelul de reevaluare. Conducerea ia în considerare 
faptul că această politică furnizează informaţii care oferă o reprezentare exactă 
şi mai relevante, deoarece tratează mai bine componentele de imobilizări corpo-
rale şi este bazată pe valori actualizate. Politica a fost aplicată prospectiv de la 
începutul anului 20X2, deoarece nu a fost posibilă estimarea efectelor aplicării 
politicii fie retroactiv, fie prospectiv de la o dată anterioară. În consecinţă, adop-
tarea noii politici nu are efect asupra anilor anteriori. Efectul asupra anului în 
curs este (a) creşterea valorii contabile a imobilizărilor corporale la începutului 
anului cu 6.000 u.m., (b) crearea unei rezerve din reevaluare la începutul anului 
de 6.000 u.m. şi (c) creşterea cheltuielilor cu amortizarea cu 500 u.m.
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Comparaţie cu IAS 8
IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori, se bazează 
în principal pe IAS 8 (2003), Politici contabile, modificări ale estimărilor conta-
bile şi erori, şi include amendamentele efectuate la IAS 8 în cadrul documentului 
Îmbunătăţiri la IFRS-uri emis în mai 2008. Principalele diferenţe dintre IPSAS 3 
şi IAS 8 sunt următoarele:

● În anumite situaţii, IPSAS 3 utilizează o terminologie diferită faţă de cea din 
IAS 8. Cel mai semnificativ exemplu este utilizarea termenilor „situaţia per-
formanţei financiare”, „surplus sau deficit acumulat” şi „active nete / capitaluri 
proprii” în IPSAS 3. Termenii echivalenţi din IAS 8 sunt „situaţia veniturilor 
şi cheltuielilor”, „rezultate reportate” şi „capitaluri proprii”.

● IPSAS 3 nu utilizează termenul „venit” (income), care în IAS 8 are un sens 
mai larg decât termenul „venituri” (revenue).

● IPSAS 3 conţine un set diferit de definiţii ale termenilor tehnici faţă de IAS 8 
(punctul 7). 

● IPSAS 3 are o ierarhie similară cu IAS 8.

● IPSAS 3 nu prevede prezentări de informaţii privind ajustările rezultatelor pe 
acţiune de bază sau diluate. IAS 8 prevede prezentarea valorii de ajustare sau 
corecţie pentru rezultatele pe acţiune de bază sau diluate.
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Recunoaştere

Prezentul Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) se 
bazează în principal pe Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 21 (revizuit 
în 2003, modificat în 2005), Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar, publicat 
de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB). Extrasele 
din IAS 21 sunt reproduse în această publicaţie a Consiliului pentru Standarde 
Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) al Federaţiei 
Internaţionale a Contabililor (IFAC) cu permisiunea Fundaţiei pentru Standarde 
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) 
este cel publicat de IASB în limba engleză, iar exemplare ale acestora pot fi obţinute 
direct de la departamentul de relații publice al Fundației IFRS, Columbus Building, 
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, United Kingdom.

E-mail: publications@ifrs.org

Internet: www.ifrs.org

IFRS-urile, IAS-urile, Proiectele de expunere şi alte publicaţii ale IASB sunt protejate 
de dreptul de autor al Fundaţiei IFRS.

„IFRS”, „IAS”, „IASB”, „IFRS Foundation”, „International Accounting Standards” 
şi „International Financial Reporting Standards” sunt mărci înregistrate ale Fundaţiei 
IFRS şi nu trebuie utilizate fără acordul Fundaţiei IFRS.

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020. 

IPSAS 4, Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar, a fost emis în mai 2000.

În decembrie 2006, IPSASB a emis un IPSAS 4 revizuit.

În aprilie 2008, IPSASB a emis un IPSAS 4 revizuit.

De la această dată, IPSAS 4 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2018 (emis în octombrie 2018)

● IPSAS 41, Instrumente financiare (emis la 14 august 2018)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 37, Angajamente comune (emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 35, Situaţii financiare consolidate (emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 2011 (emis în octombrie 2011)

● IPSAS 29, Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare (emis în ianua rie 
2010)

Tabelul punctelor modificate în IPSAS 4

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

Secţiunea Introducere Eliminată Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

octombrie 2011

3 Modificat IPSAS 37 ianuarie 2015

IPSAS 29 ianuarie 2010

IPSAS 41 august 2018
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

4 Modificat IPSAS 29 ianuarie 2010

IPSAS 41 august 2018

5 Modificat IPSAS 29 ianuarie 2010

IPSAS 41 august 2018

6 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

7 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

10 Modificat IPSAS 37 ianuarie 2015

13 Modificat IPSAS 37 ianuarie 2015

21 Modificat IPSAS 37 ianuarie 2015

22 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015

31 Modificat IPSAS 29 ianuarie 2010

IPSAS 41 august 2018

38 Modificat IPSAS 37 ianuarie 2015

47 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015

50 Modificat IPSAS 37 ianuarie 2015

51 Modificat IPSAS 37 ianuarie 2015

IPSAS 35 ianuarie 2015

53 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015

55 Modificat IPSAS 37 ianuarie 2015

IPSAS 35 ianuarie 2015

57 Modificat IPSAS 37 ianuarie 2015

57A Nou IPSAS 37 ianuarie 2015

57B Nou IPSAS 37 ianuarie 2015

57C Nou IPSAS 37 ianuarie 2015

57D Nou IPSAS 37 ianuarie 2015
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

58 Modificat IPSAS 37 ianuarie 2015

61 Modificat IPSAS 29 ianuarie 2010

IPSAS 41 august 2018

67 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

68 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

69 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

70 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

Titlul dinaintea  
punctului 70A

Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

70A Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

70B Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

71A Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

71B Nou IPSAS 37 ianuarie 2015

IPSAS 35 ianuarie 2015

71C Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

71D Nou IPSAS 41 august 2018

71E Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

72 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015

Titlurile dinaintea  
punctului A1

Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

A1 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

A2 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

A3 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

Titlul dinaintea  
punctului A4

Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

A4 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

A5 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

A6 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

Titlul dinaintea  
punctului A7

Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

A7 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

A8 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

A9 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

Titlurile dinaintea  
punctului IE1

Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

IE1 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018



IPSAS 4 296

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

Titlul dinaintea  
punctului IE2

Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

IE2 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

IE3 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

IE4 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

Titlul dinaintea  
punctului IE5

Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

IE5 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

IE6 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

IE7 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

IE8 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

IE9 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

IE10 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

Titlul dinaintea  
punctului IE11

Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

IE11 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

IE12 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

IE13 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

IE14 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

IE15 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

Titlul dinaintea  
punctului IE16

Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

IE16 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

IE17 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

IE18 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

IE19 Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 4, Efectele varia-
ţiei cursurilor de schimb valutar, este prezentat la punctele 1-73. Toate punctele au 
au to ritate egală. IPSAS 4 trebuie citit în contextul obiectivului său, al Bazei pentru 
concluzii, al Prefeţei la Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul 
Public şi al Cadrului general conceptual de raportare financiară cu scop general 
pen tru entităţile din sectorul public. IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale 
esti    mă  rilor contabile şi erori, oferă o bază pentru selectarea şi aplicarea politicilor 
conta bile în absenţa unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
1. O entitate poate desfăşura activităţi în străinătate în două moduri. Ea poate 

rea liza tranzacţii în valută sau poate avea operaţiuni în străinătate. În plus, o 
en titate își poate prezenta situaţiile financiare într-o monedă străină. Obiecti-
vul prezentului standard este de a prescrie modul în care se includ tranzacţiile 
valutare şi operaţiunile din străinătate în situaţiile financiare ale unei entităţi şi 
modul în care se convertesc situaţiile financiare într-o monedă de prezentare. 

2. Principalele probleme sunt (a) ce curs (cursuri) de schimb valutar trebuie 
uti  lizat(e) şi (b) în ce mod trebuie să se facă raportarea efectelor variaţiilor 
cursu rilor de schimb valutar în situaţiile financiare.

Domeniu de aplicare
3. O entitate care întocmeşte şi prezintă situaţii financiare conform conta-

bilităţii pe bază de angajamente trebuie să aplice prezentul standard:

(a) La contabilizarea tranzacţiilor şi a soldurilor în valută, cu excepţia 
ace lor tranzacţii şi solduri aferente instrumentelor derivate care 
intră sub incidenţa IPSAS 41, Instrumente financiare;

(b) La conversia performanţei financiare şi poziţiei financiare ale ope-
ra ţiu nilor din străinătate care sunt incluse în situaţiile financiare ale 
en  ti tă ţii prin consolidare sau prin metoda punerii în echivalenţă; şi

(c) La conversia performanţei financiare şi poziţiei financiare ale enti-
tăţii într-o monedă de prezentare.

4. IPSAS 41 se aplică multor instrumente derivate valutare şi, în consecinţă, ele 
sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului standard. Cu toate acestea, 
acele instrumente derivate valutare care nu intră sub incidenţa IPSAS 41 (de 
exemplu, anumite instrumente derivate valutare care sunt încorporate în alte 
contracte) intră sub incidenţa prezentului standard. În plus, prezentul standard 
se aplică atunci când o entitate converteşte valori legate de instrumente derivate 
din moneda sa funcţională în moneda de prezentare.

5. Prezentul standard nu se aplică în cazul contabilității de acoperire împotriva 
riscurilor pentru elemente exprimate în valută, inclusiv în cazul acoperirii 
împotriva riscurilor a unei investiții nete într-o operațiune din străinătate. 
IPSAS 41 se aplică în cazul contabilității de acoperire împotriva riscurilor.

6. [Eliminat]

7. [Eliminat]

8. Prezentul standard se aplică la prezentarea situaţiilor financiare în valută ale 
unei entităţi şi stabileşte dispoziţiile care trebuie respectate pentru ca situaţiile 
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financiare rezultate să fie în conformitate cu IPSAS-urile. Pentru conversiile 
într-o valută ale informaţiilor financiare care nu respectă aceste dispoziţii, 
prezentul standard specifică informaţiile care trebuie prezentate. 

9. Prezentul standard nu se aplică pentru prezentarea în situaţia fluxurilor de tre-
zorerie a fluxurilor de trezorerie provenind din tranzacţiile realizate în valută 
sau la conversia fluxurilor de trezorerie ale unei operaţiuni din străinătate (a 
se vedea IPSAS 2, Situaţiile fluxurilor de trezorerie). 

Definiţii
10. Următorii termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul specificat 

în continuare:

 Cursul de închidere este cursul de schimb la vedere la data de raportare.

 Diferenţa de curs valutar este diferenţa care rezultă din conversia unui 
anu mit număr de unităţi ale unei monede într-o altă monedă la cursuri 
de schimb valutar diferite.

 Cursul de schimb valutar este rata de schimb dintre două monede.

 Valuta este o altă monedă decât moneda funcţională a entităţii.

 Operaţiunea din străinătate este o entitate care este o entitate controlată, 
o entitate asociată, un angajament comun sau o sucursală a unei entităţi 
ra portoare, ale cărei activităţi sunt localizate sau se desfăşoară într-o altă 
ţară sau monedă decât cea a entităţii raportoare.

 Moneda funcţională este moneda din mediul economic principal în care 
operează entitatea.

 Elementele monetare sunt unităţi monetare deţinute şi active şi datorii de 
primit sau de plătit într-un număr fix sau determinabil de unităţi monetare.

 Investiţia netă într-o operaţiune din străinătate este valoarea interesului 
en tităţii raportoare în activele nete / capitalurile proprii ale acelei ope ra-
ţiuni.

 Moneda de prezentare este moneda în care sunt prezentate situaţiile fi
nanciare.

 Cursul de schimb la vedere este cursul de schimb valutar pentru livrări 
imediate.

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat.
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Moneda funcţională

11. Mediul economic principal în care operează o entitate este, în mod normal, 
cel în care aceasta generează şi cheltuieşte, de obicei, numerar. O entitate ia în 
considerare următorii factori în determinarea monedei sale funcţionale:

(a) Moneda:

(i) În care sunt colectate veniturile, cum ar fi impozitele, subvenţiile 
şi amenzile; 

(ii) Care influenţează în principal preţurile de vânzare ale bunurilor 
şi serviciilor (aceasta va fi deseori moneda în care preţurile de 
vânzare pentru bunurile şi serviciile sale sunt exprimate şi decon-
tate); şi

(iii) Ţării ale cărei forţe şi reglementări concurenţiale determină în 
principal preţurile de vânzare ale bunurilor şi serviciilor sale.

(b) Moneda care influenţează în principal costurile cu forţa de muncă, cos-
turile cu materialele şi alte costuri de furnizare a bunurilor şi serviciilor 
(aceasta va fi adesea moneda în care sunt exprimate şi decontate astfel 
de costuri).

12. Următorii factori pot de asemenea să ofere indicații privind moneda funcţională 
a unei entităţi:

(a) Moneda în care sunt generate fondurile din activităţile de finanţare (adică 
emiterea de instrumente de datorie şi instrumente de capitaluri proprii).

(b) Moneda în care sunt în general exprimate încasările din activităţile de 
exploatare. 

13. Următorii factori suplimentari sunt luaţi în considerare la determinarea monedei 
funcţionale a unei operaţiuni din străinătate, precum şi a măsurii în care moneda 
funcţională a respectivei operaţiuni este aceeaşi cu cea a entităţii raportoare 
(entitatea raportoare, în acest context, fiind entitatea care are operaţiunea din 
străinătate ca entitate controlată, sucursală, entitate asociată sau angajament 
comun):

(a) Dacă activităţile operaţiunii din străinătate sunt realizate mai degrabă 
ca o extensie a entităţii raportoare decât să fie îndeplinite cu un grad 
semnificativ de autonomie. Un exemplu pentru prima situaţie ar fi atunci 
când un departament de apărare are un număr de baze în străinătate 
care desfăşoară activităţi în numele unui guvern naţional. Bazele de 
apă rare şi-ar putea desfăşura propriile activităţi în majoritate în moneda 
funcţională a entităţii raportoare. De exemplu, personalul militar ar putea 
fi plătit în moneda funcţională şi ar putea primi numai o mică parte în 
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moneda locală. Achiziţiile de provizii şi echipamente s-ar putea face, în 
mare parte, prin intermediul entităţii raportoare, achiziţiile în moneda 
locală fiind menţinute la minimum. Un alt exemplu ar fi un campus uni-
versitar din străinătate al unei universităţi publice care funcţionează sub 
conducerea şi direcţiunea unui campus naţional. În schimb, o operaţiune 
din străinătate cu un grad semnificativ de autonomie ar putea acumula 
numerar şi alte elemente monetare, suporta cheltuieli, genera venituri şi 
contracta, posibil, împrumuturi, în majoritate în moneda locală. Unele 
exemple de operaţiuni din străinătate deţinute de guvern care ar putea 
funcţiona independent de alte agenţii guvernamentale includ oficiile 
de turism, companiile de exploatare a petrolului, consiliile comerciale 
şi operaţiunile de radiodifuziune. Astfel de entităţi pot fi înfiinţate ca 
entități comerciale din sectorul public. 

(b) Dacă tranzacţiile cu entitatea raportoare reprezintă o proporţie mare sau 
mică din activităţile operaţiunii din străinătate. 

(c) Dacă fluxurile de trezorerie din activităţile operaţiunii din străinătate 
afec  tează direct fluxurile de trezorerie ale entităţii raportoare şi sunt 
dis ponibile imediat pentru a-i fi remise.

(d) Dacă fluxurile de trezorerie din activităţile operaţiunii din străinătate sunt 
suficiente pentru a asigura rambursarea obligaţiilor aferente datoriilor 
existente şi preconizate în mod normal fără ca entitatea raportoare să 
aloce fonduri în acest sens.

14. Atunci când indicatorii de mai sus sunt combinaţi, iar moneda funcţională 
nu este evidentă, conducerea utilizează propriul raţionament pentru a deter-
mina moneda funcţională care reflectă cel mai fidel efectele economice ale 
tranzacţiilor, evenimentelor şi condiţiilor de bază. Ca parte a acestei abordări, 
conducerea acordă prioritate indicatorilor primari de la punctul 11 înainte de a 
analiza indicatorii de la punctele 12 şi 13, care sunt creaţi pentru a oferi probe 
justificative suplimentare în vederea determinării monedei funcţionale a unei 
entităţi.

15. Moneda funcţională a unei entităţi reflectă tranzacţiile, evenimentele şi condiţiile 
de bază care sunt relevante pentru aceasta. În consecinţă, odată determinată, 
moneda funcţională nu este schimbată decât dacă există o modificare a acelor 
tranzacţii, evenimente şi condiţii de bază.

16. Dacă moneda funcţională este moneda unei economii hiperinflaţioniste, si-
tua ţiile financiare ale unei entităţi sunt retratate în conformitate cu IPSAS 10, 
Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste. O entitate nu poate 
evita retratarea în conformitate cu IPSAS 10, de exemplu, prin adoptarea ca 
mo nedă funcţională a unei alte monede decât moneda funcţională determinată 
în conformitate cu prezentul standard (cum ar fi moneda funcţională a entităţii 
care o controlează).
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Elemente monetare

17. Caracteristica esenţială a unui element monetar este dreptul de a primi (sau 
obli gaţia de a furniza) un număr fix sau determinabil de unităţi monetare. 
Exem plele includ: obligaţiile de politică socială şi alte beneficii ale angajaţilor 
ce trebuie plătite în numerar; provizioanele ce trebuie decontate în numerar; 
şi dividendele sau distribuirile similare în numerar care sunt recunoscute ca 
datorie. Dimpotrivă, caracteristica esenţială a unui element nemonetar este 
absenţa unui drept de a primi (sau a unei obligaţii de a furniza) un număr fix 
sau determinabil de unităţi monetare. Exemplele includ: sumele plătite în avans 
pentru bunuri şi servicii (de exemplu, chiria plătită în avans); fondul comercial; 
imobilizările necorporale; stocurile; imobilizările corporale; şi provizioanele 
care urmează a fi decontate prin furnizarea unui activ nemonetar.

Investiţia netă într-o operaţiune din străinătate

18. O entitate poate avea un element monetar ce urmează a fi primit de la o ope-
raţiune din străinătate sau plătit unei operațiuni din străinătate. Un element 
pentru care decontarea nu este nici planificată şi nici probabilă în viitorul 
apropiat este, în esenţă, o parte a investiţiei nete a entităţii în acea operaţiune 
din străinătate şi este contabilizat în conformitate cu punctele 37 şi 38. Astfel 
de elemente monetare pot conține creanțe sau împrumuturi pe termen lung. Ele 
nu conțin creanțele și datoriile comerciale.

19. Entitatea care deţine un element monetar ce urmează a fi primit de la o operaţiune 
din străinătate sau plătit unei operațiuni din străinătate descrise la punctul 18 
poate fi orice entitate controlată a entităţii economice. De exemplu, o entitate 
are două entităţi con trolate, A şi B. Entitatea controlată B este o operaţiune din 
străinătate. Entitatea controlată A îi acordă un împrumut entităţii controlate B. 
Împrumutul care ur mează să îi fie returnat entităţii controlate A de către entitatea 
controlată B ar constitui o parte din investiţia netă a entităţii controlate A în 
entitatea controlată B dacă decontarea împrumutului nu este nici planificată, nici 
pro ba bilă în viitorul apropiat. Acest lucru ar fi valabil şi dacă entitatea controlată 
A ar fi ea însăşi o operaţiune din străinătate.

Rezumatul abordării impuse de prezentul standard
20. La întocmirea situaţiilor financiare, fiecare entitate − fie că este o entitate de sine 

stătătoare, o entitate cu operaţiuni în străinătate (cum ar fi o entitate care con-
trolează) sau o operaţiune din străinătate (cum ar fi o entitate controlată sau o 
sucursală) − îşi determină moneda funcţională în conformitate cu punc  tele 11-16. 
Entitatea converteşte elementele valutare în moneda sa funcţională şi raportează 
efectele unei astfel de conversii în conformitate cu punctele 23-42 şi 59. 

21. Multe entităţi raportoare conţin un anumit număr de entităţi individuale (de 
exemplu, o entitate economică este alcătuită dintr-o entitate care controlează 
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şi una sau mai multe entităţi controlate). Diferite tipuri de entităţi, fie că sunt 
sau nu membre ale unei entităţi economice, pot avea investiţii în entităţi 
asociate sau în angajamente comune. Ele pot, de asemenea, să aibă sucursale. 
Este necesar ca performanţa financiară şi poziţia financiară ale fiecărei en-
tităţi individuale incluse în entitatea raportoare să fie convertite în moneda în 
care entitatea raportoare îşi prezintă situaţiile financiare. Prezentul standard 
permite ca moneda de prezentare a unei entităţi raportoare să fie orice monedă 
(sau monede). Performanţa financiară şi poziţia financiară ale oricărei entităţi 
indi viduale din cadrul entităţii raportoare a cărei monedă funcţională diferă de 
mo neda de prezentare sunt convertite în conformitate cu punctele 43-59.

22. Prezentul standard permite, de asemenea, unei entităţi de sine stătătoare care 
întocmeşte situaţiile financiare sau unei entităţi care întocmeşte situaţii fi nan-
ciare separate în conformitate cu IPSAS 34, Situaţii financiare individuale, să 
îşi prezinte situaţiile financiare în orice monedă (sau monede). Dacă moneda 
de prezentare a unei entităţi diferă de moneda sa funcţională, performanţa sa 
financiară şi poziţia sa financiară sunt, de asemenea, convertite în moneda de 
prezentare în conformitate cu punctele 43-59. 

Raportarea tranzacţiilor valutare în moneda funcţională
Recunoaşterea iniţială

23. O tranzacţie valutară este o tranzacţie care este exprimată sau care necesită 
decontarea în valută, inclusiv tranzacţiile rezultate atunci când o entitate:

(a) Cumpără sau vinde bunuri sau servicii al căror preţ este exprimat în 
valută;

(b) Împrumută sau oferă spre împrumut fonduri atunci când sumele de plătit 
sau de încasat sunt exprimate în valută; sau

(c) Achiziţionează sau cedează, într-un alt mod, active, ori suportă sau de-
con tează, într-un alt mod, datorii exprimate în valută.

24. O tranzacţie valutară trebuie înregistrată, în momentul recunoaşterii ini-
ţiale în moneda funcţională, aplicându-se sumei în valută cursul de schimb 
la vedere dintre moneda funcţională şi moneda străină la data efectuării 
tranzacţiei.

25. Data tranzacţiei este data la care tranzacţia îndeplineşte pentru prima dată 
con diţiile de recunoaştere în conformitate cu IPSAS-urile. Din motive prac-
tice, este deseori folosit un curs care aproximează cursul în vigoare la data 
efectuării tranzacţiei, de exemplu, un curs mediu calculat pentru o săptămână 
sau o lună se aplică tuturor tranzacţiilor efectuate în fiecare valută survenite în 
acea perioadă. Totuşi, în cazul în care cursurile de schimb valutar fluctuează 
semnificativ, folosirea cursului mediu pentru o perioadă nu este adecvată.
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26. Modificările cursului de schimb valutar ar putea avea un impact asupra nu-
merarului sau echivalentelor de numerar deţinut(e) sau datorat(e) în valută. 
Prezentarea unor astfel de diferenţe de curs valutar este tratată în IPSAS 2. Deşi 
aceste modificări nu reprezintă fluxuri de trezorerie, efectul variaţiei cursului 
de schimb valutar asupra numerarului sau echivalentelor de numerar deţinut(e) 
sau datorat(e) în valută este raportat în situaţia fluxurilor de trezorerie pentru 
a reconcilia numerarul şi echivalentele de numerar la începutul şi la sfârşitul 
perioadei. Aceste valori sunt prezentate separat de fluxurile de trezorerie pro-
venite din activităţi de exploatare, de investiţii şi de finanţare şi includ, dacă 
este cazul, diferenţele care ar fi apărut dacă respectivele fluxuri de trezorerie 
ar fi fost raportate la cursul de schimb de la finalul perioadei.

Raportarea la date de raportare ulterioare

27. La fiecare dată de raportare:

(a) Elementele monetare exprimate în valută trebuie convertite pe baza 
cursului de închidere;

(b) Elementele nemonetare exprimate în valută evaluate pe baza costului 
istoric trebuie convertite utilizându-se cursul de schimb valutar de 
la data efectuării tranzacţiei; şi

(c) Elementele nemonetare exprimate în valută şi evaluate la valoarea 
justă trebuie convertite utilizându-se cursul de schimb din data la 
care a fost determinată valoarea justă.

28. Valoarea contabilă a unui element este determinată coroborat cu alte IPSAS-uri 
relevante. De exemplu, imobilizările corporale pot fi evaluate la valoarea justă 
sau la costul istoric în conformitate cu IPSAS 17, Imobilizări corporale. Indife-
rent dacă valoarea contabilă se determină pe baza costului istoric sau a valorii 
juste, dacă valoarea este determinată în valută, aceasta este apoi convertită în 
moneda funcţională în conformitate cu prezentul standard.

29. Valoarea contabilă a anumitor elemente este determinată prin compararea a două 
sau mai multe valori. De exemplu, valoarea contabilă a stocurilor deţinute în 
vederea vânzării este cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă 
netă în conformitate cu IPSAS 12, Stocuri. În mod similar, în conformitate cu 
IPSAS 21, Deprecierea activelor generatoare de fluxuri nemonetare, valoarea 
contabilă a unui activ generator de fluxuri nemonetare pentru care există un 
indicator al deprecierii este cea mai mică dintre valoarea sa contabilă înainte de 
a lua în considerare posibilele pierderi din depreciere şi valoarea recuperabilă 
a serviciilor. Atunci când un astfel de activ este nemonetar şi este evaluat în 
valută, valoarea contabilă este determinată prin compararea:

(a) Costului sau valorii contabile, după caz, convertit(e) la cursul de schimb 
valutar de la data la care valoarea a fost determinată (adică acel curs de 
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schimb de la data tranzacţiei pentru un element evaluat la costul istoric); 
şi

(b) A valorii realizabile nete sau a valorii recuperabile a serviciilor, după caz, 
convertite la cursul de schimb valutar de la data la care a fost determinată 
acea valoare (de exemplu, cursul de închidere la data de raportare). 

 Efectul acestei comparaţii poate fi acela că o pierdere din depreciere este re-
cunoscută în moneda funcţională, dar nu ar fi recunoscută în moneda străină, 
sau invers. 

30. Atunci când sunt disponibile mai multe cursuri de schimb valutar, cursul utili-
zat este acela la care fluxurile de trezorerie viitoare reprezentate de tranzacţie 
sau sold ar fi putut fi decontate dacă acele fluxuri de trezorerie ar fi avut loc la 
data de evaluare. În cazul în care convertibilitatea dintre două monede lipseşte 
temporar, cursul utilizat este primul curs ulterior la care au putut fi făcute 
schimburile.

Recunoaşterea diferenţelor de curs valutar

31. Aşa cum s-a arătat la punctul 5, prezentul standard nu tratează contabilitatea 
de acoperire împotriva riscurilor pentru elementele exprimate în valută. În-
drumările legate de contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, inclusiv 
criteriile de utilizare a contabilităţii de acoperire împotriva riscurilor, se găsesc 
în IPSAS 41.

32. Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia (a) decontării elementelor 
monetare sau (b) convertirii elementelor monetare la cursuri diferite faţă 
de cele la care au fost convertite la recunoaşterea iniţială pe parcursul 
perioadei sau în situaţiile financiare anterioare trebuie recunoscute în 
surplus sau deficit în perioada în care apar, cu excepţia situaţiilor descrise 
la punctul 37.

33. Atunci când elementele monetare rezultă dintr-o tranzacţie valutară şi există o 
modificare a cursului de schimb valutar între data efectuării tranzacţiei şi data 
decontării, apare o diferenţă de curs valutar. În cazul în care tranzacţia este 
decontată în decursul aceleiaşi perioade contabile în care a survenit, întreaga 
diferenţă de curs valutar este recunoscută în acea perioadă. Totuşi, atunci când 
tranzacţia este decontată într-o perioadă contabilă ulterioară, diferenţa de curs 
valutar recunoscută în fiecare perioadă până la data decontării este determinată 
ţinându-se seama de modificarea cursurilor de schimb survenite pe parcursul 
fiecărei perioade.

34. Tratamentul modificărilor cursurilor de schimb valutar într-o situaţie a fluxurilor 
de trezorerie este descris la punctul 26.

35. Atunci când un câştig sau o pierdere aferent(ă) unui element nemonetar este 
recunoscut(ă) direct în active nete / capitaluri proprii, orice componentă 
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de schimb a acelui câştig sau a acelei pierderi trebuie recunoscută direct în 
active nete / capitaluri proprii. Invers, atunci când un câştig sau o pierdere 
aferent(ă) unui element nemonetar este recunoscut(ă) în surplus sau deficit, 
orice componentă de schimb a acelui câştig sau a acelei pierderi trebuie 
recunoscută în surplus sau deficit. 

36. Alte IPSAS-uri prevăd ca anumite câştiguri şi pierderi să fie recunoscute direct 
în active nete / capitaluri proprii. De exemplu, IPSAS 17 prevede ca anumite 
câştiguri şi pierderi care apar la reevaluarea imobilizărilor corporale să fie 
recunoscute direct în active nete / capitaluri proprii. Atunci când un astfel de 
activ este evaluat într-o valută, punctul 27 litera (c) din prezentul standard 
prevede ca valoarea reevaluată să fie convertită la cursul de la data la care 
valoarea este determinată, rezultând o diferenţă de curs valutar care este recu-
noscută, de asemenea, în active nete / capitaluri proprii.

37. Diferenţele de curs valutar apărute la un element monetar care face parte din 
investiţia netă a unei entităţi raportoare într-o operaţiune din străinătate (a 
se vedea punctul 18) trebuie recunoscute în surplus sau deficit în situaţiile 
financiare individuale ale entităţii raportoare sau în situaţiile financiare 
individuale ale operaţiunii din străinătate, după caz. În situaţiile financiare 
care conțin operaţiunea din străinătate şi entitatea raportoare (de exemplu, 
situaţiile financiare consolidate atunci când operaţiunea din străinătate 
este o entitate controlată), astfel de diferenţe de curs valutar trebuie recu
noscute iniţial într-o componentă separată a activelor nete / capitalurilor 
proprii şi recunos cute în surplus sau deficit la cedarea investiţiei nete în 
conformitate cu punctul 57.

38. Atunci când un element monetar face parte din investiţia netă a unei entităţi ra-
portoare într-o operaţiune din străinătate şi este exprimat în moneda funcţională 
a entităţii raportoare, în situaţiile financiare individuale ale operaţiunii din 
străinătate apare o diferenţă de curs valutar, în conformitate cu punctul 32. 
Dacă un astfel de element este exprimat în moneda funcţională a operaţiunii 
din străinătate, în situaţiile financiare individuale ale entităţii raportoare apare 
o diferenţă de curs valutar, în conformitate cu punctul 32. Dacă un astfel de 
element este exprimat într-o altă monedă decât cea funcţională, fie a entităţii 
raportoare, fie a operaţiunii din străinătate, în situaţiile financiare separate ale 
entităţii raportoare şi în situaţiile financiare individuale ale operaţiunii din 
străinătate apare o diferenţă de curs valutar, în conformitate cu punctul 32. Astfel 
de diferenţe de curs valutar sunt reclasificate în componenta separată a activelor 
nete / capitalurilor proprii din situaţiile financiare care includ operaţiunea din 
străinătate şi entitatea raportoare (adică situaţiile financiare în care operaţiunea 
din străinătate este consolidată sau contabilizată utilizându-se metoda punerii 
în echivalenţă).

39. Atunci când o entitate îşi ține registrele şi jurnalele în altă monedă decât cea 
funcţională, la momentul în care entitatea îşi întocmeşte situaţiile financiare 
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toate valorile sunt convertite în moneda sa funcţională în conformitate cu 
punctele 23-30. Acest lucru conduce la aceleaşi sume în moneda funcţională 
ca şi în cazul în care elementele ar fi fost înregistrate iniţial în moneda 
funcţională. De exemplu, elementele monetare sunt convertite în moneda 
funcţională utili zându-se cursul de închidere, iar elementele nemonetare care 
sunt evaluate pe baza costului istoric sunt convertite utilizându-se cursul de 
schimb valutar de la data tranzacţiei care a avut drept rezultat recunoaşterea 
lor. 

Schimbarea monedei funcţionale

40. Atunci când există o schimbare a monedei funcţionale a unei entităţi, en
titatea trebuie să aplice procedurile de conversie aplicabile noii monede 
funcţionale prospectiv de la data schimbării.

41. Aşa cum se arată la punctul 15, moneda funcţională a unei entităţi reflectă tran-
zacţiile, evenimentele şi condiţiile de bază care sunt relevante pentru aceasta. În 
consecinţă, odată determinată, moneda funcţională nu poate fi schimbată decât 
dacă există o modificare în respectivele tranzacţii, evenimente şi condiţii de 
bază. De exemplu, o schimbare a monedei care influenţează în principal preţurile 
de vânzare sau furnizarea bunurilor şi serviciilor poate duce la o schimbare a 
monedei funcţionale a unei entităţi.

42. Efectul unei schimbări a monedei funcţionale este contabilizat prospectiv. Cu 
alte cuvinte, o entitate converteşte toate elementele în noua monedă funcţională 
utilizând cursul de schimb valutar de la data schimbării. Sumele convertite 
rezultate pentru elementele nemonetare sunt tratate drept costul lor istoric. 
Diferenţele de schimb valutar care apar din conversia unei operaţiuni din 
străinătate clasificate anterior în active nete / capitaluri proprii în conformitate 
cu punctele 37 şi 44 litera (c) nu sunt recunoscute în surplus sau deficit până 
la cedarea operaţiunii.

Utilizarea unei monede de prezentare diferite de moneda 
funcţională
Conversia la moneda de prezentare

43. O entitate îşi poate prezenta situaţiile financiare în orice monedă (sau monede). 
Dacă moneda de prezentare diferă de moneda funcţională a entităţii, aceasta îşi 
converteşte performanţa financiară şi poziţia financiară în moneda de prezentare. 
De exemplu, atunci când o entitate economică, cum ar fi o organizaţie inter-
naţională, conţine entităţi individuale cu monede funcţionale diferite, 
performanţa financiară şi poziţia financiară ale fiecărei entităţi sunt exprimate 
într-o monedă comună, astfel încât să permită prezentarea situaţiilor finan ciare 
consolidate. Pentru administraţiile naţionale sau regionale/locale, moneda de 
prezentare este stabilită în mod normal de Ministerul de Finanţe (sau de o auto-
ritate similară) sau este stabilită prin legislaţie.
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44. Performanţa financiară şi poziţia financiară ale unei entităţi a cărei monedă 
funcţională nu este moneda unei economii hiperinflaţioniste trebuie con
vertite într-o monedă de prezentare diferită utilizându-se următoarele 
pro ceduri:

(a) Activele şi datoriile pentru fiecare situaţie a poziţiei financiare pre-
zentate (adică inclusiv cifrele comparative) trebuie convertite la 
cursul de închidere de la data acelei situaţii a poziţiei financiare;

(b) Veniturile şi cheltuielile pentru fiecare situaţie a performanţei fi
nanciare (adică inclusiv cifrele comparative) trebuie convertite la 
cursurile de schimb valutar de la datele tranzacţiilor; şi

(c) Toate diferenţele de schimb rezultante trebuie recunoscute drept 
componentă separată a activelor nete / capitalurilor proprii.

45. La conversia fluxurilor de trezorerie, adică a încasărilor şi plăţilor în numerar, 
ale unei operaţiuni din străinătate în vederea includerii în situaţia fluxurilor de 
trezorerie, entitatea raportoare se va conforma procedurilor din IPSAS 2. 
IPSAS 2 prevede ca fluxurile de trezorerie ale unei entităţi controlate care 
corespunde definiţiei unei operaţiuni din străinătate să fie convertite la cursul 
de schimb dintre moneda de prezentare şi valută de la datele fluxurilor de tre-
zorerie. IPSAS 2 descrie, de asemenea, prezentarea câştigurilor şi pierderilor 
nerealizate generate de modificările cursurilor de schimb valutar pentru nume-
rarul şi echivalentele de numerar deţinute sau datorate în valută.

46. Din motive practice, este deseori utilizat un curs care aproximează cursurile 
de schimb valutar de la datele tranzacţiilor, de exemplu, un curs mediu pentru 
acea perioadă, pentru conversia elementelor de venituri şi cheltuieli. Totuşi, 
în cazul în care cursurile de schimb valutar fluctuează semnificativ, folosirea 
cursului mediu pentru o perioadă nu este adecvată.

47. Diferenţele de curs valutar la care se face referire la punctul 44 litera (c) rezultă 
din:

(a) Conversia veniturilor şi cheltuielilor la cursurile de schimb valutar de 
la datele tranzacţiilor şi a activelor şi datoriilor la cursul de închidere. 
Astfel de diferenţe de curs valutar apar atât pentru elementele de veni-
turi şi cheltuieli recunoscute în surplus sau deficit, cât şi pentru cele 
recunoscute direct în active nete / capitaluri proprii.

(b) Conversia activelor nete / capitalurilor proprii de deschidere la un curs 
de închidere care diferă de cursul de închidere precedent.

 Aceste diferenţe de curs valutar nu sunt recunoscute în surplus sau deficit de -
oarece modificările cursurilor de schimb valutar nu au un efect direct ori au 
un efect di rect limitat asupra fluxurilor de trezorerie actuale sau viitoare din 
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operaţiuni. Atunci când diferenţele de curs valutar sunt legate de o operaţiune 
din străinătate care este consolidată, dar care nu este deţinută în întregime, 
diferenţele de curs valutar acumulate care provin din conversie şi se pot atribui 
intereselor minoritare sunt alocate şi recunoscute ca parte a intereselor care nu 
controlează în situaţia consolidată a poziţiei financiare.

48. Performanţa financiară şi poziţia financiară ale unei entităţi a cărei monedă 
funcţională este moneda unei economii hiperinflaţioniste trebuie convertite 
într-o monedă de prezentare diferită utilizându-se următoarele proceduri:

(a) Toate valorile (adică activele, datoriile, elementele de active nete / ca  pi-
taluri proprii, veniturile şi cheltuielile, inclusiv cifrele comparative) 
trebuie convertite la cursul de închidere de la data celei mai recente 
situaţii a poziţiei financiare, cu excepția faptului că 

(b) Atunci când valorile sunt convertite în moneda unei economii care 
nu este hiperinflaţionistă, valorile comparative trebuie să fie cele 
care au fost prezentate drept valorile anului curent în situaţiile fi
nanciare relevante din anul anterior (adică neajustate cu schimbările 
ulterioare ale nivelului preţurilor sau cu schimbările ulterioare ale 
cursurilor de schimb valutar). 

49. Atunci când moneda funcţională a unei entităţi este moneda unei economii 
hiperinflaţioniste, entitatea trebuie să îşi retrateze situaţiile financiare 
în conformitate cu IPSAS 10 înainte de aplicarea metodei de conversie 
pre zentate la punctul 48, cu excepţia valorilor comparative care sunt 
con vertite în moneda unei economii care nu este hiperinflaţionistă (a se 
vedea punc tul 48 litera (b)). Atunci când economia încetează să mai fie 
hiperinflaţionistă şi entitatea nu îşi mai retratează situaţiile financiare în 
conformitate cu IPSAS 10, ea trebuie să utilizeze drept cost istoric pentru 
conversia în moneda de prezentare valorile retratate la nivelul preţurilor 
de la data la care entitatea a încetat să îşi mai retrateze situaţiile financiare.

Conversia unei operaţiuni din străinătate

50. Pe lângă punctele 43-49, punctele 51-56 se aplică atunci când performanţa 
financiară şi poziţia financiară ale unei operaţiuni din străinătate sunt convertite 
într-o monedă de prezentare astfel încât operaţiunea din străinătate să poată fi 
inclusă în situaţiile financiare ale entităţii raportoare prin consolidare sau prin 
metoda punerii în echivalenţă. 

51. Încorporarea performanţei financiare şi a poziţiei financiare ale unei operaţiuni 
din străinătate în cele ale entităţii raportoare urmează procedurile normale de 
consolidare, cum ar fi eliminarea soldurilor şi a tranzacţiilor din cadrul unei 
entităţi economice (a se vedea IPSAS 35, Situații financiare consolidate).

52. Cu toate acestea, un activ monetar (sau o datorie) din cadrul unei enti tăţi 
economice, fie că este pe termen scurt sau lung, nu poate fi compensat(ă) cu 
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datoria corespondentă (respectiv activul corespondent) din cadrul entităţii 
economice fără a se prezenta rezultatele fluctuaţiilor monedei în situaţiile 
fi nanciare consolidate. Aceasta deoarece elementul monetar (a) reprezintă un 
angajament de a converti o anumită monedă într-o altă monedă şi (b) expune 
entitatea raportoare la un câştig sau la o pierdere din fluctuaţiile valutare. În 
con se cinţă, în situaţiile financiare consolidate ale entităţii raportoare, o astfel 
de di   fe renţă de curs valutar continuă să fie recunoscută în surplus sau deficit 
sau, dacă ea apare din cauzele descrise la punctul 37, este clasificată în active 
nete / ca pitaluri proprii până la cedarea operaţiunii din străinătate.

53. Atunci când situaţiile financiare ale unei operaţiuni din străinătate sunt de la o 
dată diferită de cea a entităţii raportoare, operaţiunea din străinătate întocmeşte 
deseori situaţii suplimentare la aceeaşi dată la care sunt întocmite situaţiile fi-
nanciare ale entităţii raportoare. IPSAS 35 specifică dispoziţiile pentru situaţia 
în care perioada de raportare a entităţii care controlează este diferită de cea a 
entităţii controlate.

54. Atunci când există o diferenţă între data de raportare a entităţii raportoare şi 
cea a operaţiunii din străinătate, activele şi datoriile operaţiunii din străinătate 
sunt convertite la cursul de schimb de la data de raportare a operaţiunii din 
străinătate. 

55. Se fac ajustări pentru schimbările semnificative ale cursurilor de schimb valutar 
până la finalul perioadei de raportare a entităţii raportoare în conformitate cu 
IPSAS 35. Atunci când se aplică metoda punerii în echivalenţă pentru entităţile 
asociate şi asocierile în participaţie se utilizează aceeași abordare în conformi-
tate cu IPSAS 36, Investiţii în entităţile asociate și în asocierile în participație.

56. Orice fond comercial apărut la achiziţionarea unei operaţiuni din stră i-
nătate şi orice ajustări de valoare justă ale valorilor contabile ale activelor 
şi datoriilor apărute la achiziţionarea respectivei operaţiuni din străinătate 
trebuie tratate ca active şi datorii ale operaţiunii din străinătate. Astfel, ele 
trebuie să fie exprimate în moneda funcţională a operaţiunii din străinătate 
şi trebuie convertite la cursul de închidere în conformitate cu punctele 44 
şi 48.

Cedarea sau cedarea parţială a unei operaţiuni din străinătate

57. La cedarea unei operaţiuni din străinătate, valoarea cumulată a diferenţelor 
de curs valutar aferentă acelei operaţiuni din străinătate şi acumulată într-o 
componentă separată a activelor nete / capitalurilor proprii trebuie re cla-
sificată din active nete / capitaluri proprii în surplus sau deficit atunci când 
se recunoaşte câştigul sau pierderea în urma cedării (a se vedea IPSAS 1, 
Prezentarea situaţiilor financiare).

57A. În afară de cedarea întregii participaţii a unei entităţi într-o operaţiune din stră-
i  nătate, sunt contabilizate ca cedări următoarele cedări parţiale:
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(a) Atunci când cedarea parţială are drept urmare pierderea controlului 
asu  pra unei entităţi controlate care include o operaţiune din străinătate, 
indi  ferent dacă entitatea păstrează un interes care nu controlează în fosta 
enti tate controlată după cedarea parţială; şi

(b) Atunci când participaţia păstrată după cedarea parţială a unei participaţii 
într-un angajament comun sau după cedarea parţială a unei participaţii 
într-o entitate asociată care include o operaţiune din străinătate este un 
activ financiar care include o operaţiune din străinătate. 

57B. La cedarea unei entităţi controlate care include o operaţiune din străinătate, va-
loarea cumulată a diferenţelor de schimb valutar legate de acea operaţiune din 
străinătate care a fost atribuită intereselor care nu controlează trebuie transferată 
direct la surplusul sau deficitul acumulat. 

57C. În cazul unei cedări parţiale a unei entităţi controlate care conține o opera-
ţiune din străinătate, entitatea trebuie să redistribuie partea propor ţională 
a valorii cumulate a diferenţelor de curs valutar acumulate într-o cate-
gorie distinctă de active nete / capitaluri proprii către interesele care nu 
con tro lează din cadrul acelei operaţiuni din străinătate. În cazul oricărei 
alte cedări parţiale a unei operaţiuni din străinătate, entitatea trebuie să 
trans fere la surplusul sau deficitul acumulat doar partea proporţională 
din va loarea cumulată a diferenţelor de curs valutar acumulate în activele 
nete / capitalurile proprii.

57D. Cedarea parţială a participaţiei unei entităţi într-o operaţiune din străinătate 
este reprezentată de orice reducere a participaţiilor în capitalurile proprii ale 
unei entităţi într-o operaţiune din străinătate, cu excepţia reducerilor precizate 
la punctul 57A care sunt contabilizate ca cedări.

58. O entitate poate să îşi cedeze sau să îşi cedeze parţial interesul într-o operaţiune 
din străinătate prin vânzare, lichidare, rambursarea capitalului vărsat sau aban-
donarea întregii en tităţi sau a unei părţi din aceasta. Plata unui dividend sau a 
unei distribuiri similare face parte dintr-o cedare doar atunci când face parte 
din rentabilitatea investiţiei, de exemplu, atunci când dividendul sau distribui-
rea simi lară se plăteşte din surplusul de dinaintea achiziţiei. Reducerea valo rii 
con  tabile a operaţiunii din străinătate, fie ca urmare a propriilor pierderi în-
regis trate, fie ca urmare a unei deprecieri recunoscute de către entitatea care 
deţine participaţia nu reprezintă o cedare parţială. În consecinţă, nicio parte a 
câştigului sau pierderii amânat(e) din schimbul valutar nu este recunoscută în 
surplus sau deficit la momentul reducerii valorii contabile.

Efectele fiscale ale diferenţelor de curs valutar
59. Pentru entităţile raportoare care fac obiectul impozitelor pe profit, îndrumările 

privind tratamentul (a) efectelor fiscale asociate câştigurilor şi pierderilor din 
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tranzacţiile valutare şi (b) diferenţelor de curs valutar care rezultă din conversia 
performanţei financiare şi a poziţiei financiare ale unei entităţi (inclusiv ale unei 
operaţiuni din străinătate) într-o monedă diferită pot fi găsite în standardele 
internaţionale sau naţionale de contabilitate relevante care tratează impozitele 
pe profit.

Prezentarea informaţiilor
60. La punctele 62 şi 64-66, referinţele la „moneda funcţională” se aplică, în 

cazul unei entităţi economice, pentru moneda funcţională a entităţii care 
controlează.

61. Entitatea trebuie să prezinte:

(a) Valoarea diferenţelor de curs valutar recunoscute în surplus sau 
deficit, cu excepţia celor generate de instrumentele financiare eva-
luate la valoarea justă prin surplus sau deficit în conformitate cu 
IPSAS 41; şi

(b) Diferenţele nete de curs valutar clasificate într-o componentă se-
parată a activelor nete / capitalurilor proprii şi o reconciliere a 
valorii acestor diferenţe de curs valutar la începutul şi la finalul 
perioadei.

62. Atunci când moneda de prezentare este diferită de moneda funcţională, 
acest lucru trebuie să fie declarat, împreună cu prezentarea monedei 
funcţionale şi a motivului utilizării unei monede de prezentare diferite.

63. Atunci când are loc o modificare a monedei funcţionale a entităţii rapor
toare sau a unei operaţiuni din străinătate importante, acest fapt şi motivul 
schimbării monedei funcţionale trebuie să fie prezentate.

64. Atunci când o entitate îşi prezintă situaţiile financiare într-o monedă care 
este diferită de moneda sa funcţională, ea trebuie să descrie situaţiile fi
nanciare ca fiind elaborate în conformitate cu IPSAS-urile doar dacă ele 
respectă toate dispoziţiile din fiecare standard aplicabil, inclusiv metoda 
de conversie prezentată la punctele 44 şi 48.

65. O entitate îşi prezintă uneori situaţiile financiare sau alte informaţii financiare 
într-o monedă care nu este moneda sa funcţională fără a respecta dispoziţiile de 
la punctul 64. De exemplu, o entitate poate să îşi convertească într-o altă monedă 
doar anumite elemente selectate din situaţiile sale financiare. Sau o entitate 
a cărei monedă funcţională nu este moneda unei economii hiperinflaţioniste 
poate să îşi convertească situaţiile financiare într-o altă monedă prin conversia 
tuturor elementelor la cel mai recent curs de închidere. Astfel de conversii nu 
sunt conforme IPSAS-urilor şi sunt necesare prezentările de informaţii prevăzute 
la punctul 66.
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66. Atunci când o entitate îşi prezintă situaţiile financiare sau alte informaţii 
financiare într-o monedă care este diferită de moneda sa funcţională 
sau de moneda sa de prezentare, iar dispoziţiile de la punctul 64 nu sunt 
îndeplinite, ea trebuie:

(a) Să identifice în mod clar informaţiile drept informaţii suplimentare 
pentru a le distinge de informaţiile care respectă IPSAS-urile;

(b) Să prezinte moneda în care sunt redate informaţiile suplimentare; 
şi

(c) Să prezinte moneda funcţională a entităţii şi metoda de conversie 
fo losită pentru a determina informaţiile suplimentare. 

Prevederi tranzitorii
Adoptarea pentru prima dată a contabilităţii de angajamente 

67. [Eliminat]

68. [Eliminat]

69. [Eliminat]

70. [Eliminat]

Tranzacții valutare și contraprestații în avans (Amendamente aduse de  
documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2018)

70A. La aplicarea inițială, o entitate trebuie să aplice dispozițiile din Anexa A fie:

(a) Prin aplicarea retrospectivă a IPSAS 3, Politici contabile, modificări 
ale estimărilor contabile și erori; fie

(b) În mod prospectiv la toate activele, cheltuielile și veniturile din domeniul 
de aplicare al Anexei A recunoscute inițial la sau după:

(i) Începutul perioadei de raportare în care entitatea aplică pentru prima 
dată Anexa A; sau

(ii) Începutul unei perioade de raportare anterioare prezentate sub formă de 
informații comparative în situațiile financiare ale perioadei de raportare 
în care entitatea aplică pentru prima dată Anexa A.

70B. O entitate care aplică punctul 70A litera (b) trebuie, la aplicarea inițială, să 
aplice Anexa A pentru activele, cheltuielile și veniturile recunoscute inițial la 
sau după începutul perioadei de raportare de la punctul 70A litera (b) sub-
punctul (i) sau (ii) pentru care entitatea a recunoscut activele sau datoriile 
nemonetare rezultate din contraprestațiile în avans înainte de acea dată.
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Data intrării în vigoare
71. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2010 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2010, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

71A. Punctele 67, 68, 69, 70 şi 72 au fost modificate de IPSAS 33, Adoptarea 
pen tru prima dată a Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sec 
torul Public (IPSASuri) pe bază de angajamente, emis în ianuarie 2015. 
O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente pentru situaţiile 
financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 
sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă 
o entitate aplică IPSAS 33 pentru o perioadă care începe anterior datei 
de 1 ia nuarie 2017, atunci amendamentele trebuie aplicate şi pentru acea 
perioadă anterioară.

71B. IPSAS 35, Situaţii financiare consolidate, şi IPSAS 37, Angajamente co
mu ne, emise în ianuarie 2015, au modificat punctele 3 litera (b), 10, 13, 21, 
22, 38, 47, 50, 51, 53, 55, 57 şi 58 şi au adăugat punctele 57A, 57B, 57C şi 
57D. O en titate trebuie să aplice respectivele amendamente atunci când 
aplică IPSAS 35 şi IPSAS 37. 

71C. Punctele 6 și 7 au fost eliminate, iar punctul 13 a fost modificat de docu
mentul Aplicabilitatea IPSASurilor, emis în aprilie 2016. O entitate trebuie 
să aplice respectivele amendamente pentru situațiile financiare anuale 
care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei 
date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
amendamentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 
2018, entitatea trebuie să prezinte acest fapt. 

71D. Punctele 3, 4, 5, 31 și 61 au fost modificate de IPSAS 41, emis în august 
2018. O entitate trebuie să aplice aceste amendamente pentru situațiile 
financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2022 sau 
ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă 
o entitate aplică amendamentele pentru o perioadă care începe anterior 
datei de 1 ianuarie 2022, entitatea trebuie să prezinte acest fapt și, în același 
timp, să aplice IPSAS 41.

71E. Punctele 70A și 70B și Anexa A (punctele A1-A9) au fost adăugate de docu
mentul Îmbunătățiri la IPSAS 2018, emis în octombrie 2018. O entitate 
trebuie să aplice aceste amendamente pentru situațiile financiare anuale 
care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei 
date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
amendamentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 
2019, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.
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72. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
definiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
ga jamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vi goare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.

Retragerea IPSAS 4 (2006)
73. Prezentul standard înlocuieşte IPSAS 4, Efectele variaţiei cursurilor de schimb 

valutar, emis în 2006.
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Anexa A

Tranzacții valutare și contraprestații în avans
Prezenta anexă este parte integrantă din IPSAS 4.

Introducere

A1. Punctul 24 din IPSAS 4, Efectele variației cursurilor de schimb valutar, impune 
unei entități să înregistreze o tranzacție valutară, în momentul recunoașterii iniția-
le în moneda sa funcțională, aplicând sumei în valută cursul de schimb la vedere 
dintre moneda funcțională și valută (cursul de schimb valutar) de la data 
tranzacției. Punctul 25 din IPSAS 4 stipulează că data tranzacției este data la care 
tranzacția îndeplinește pentru prima dată condițiile de recunoaștere în confor-
mitate cu IPSAS.

A2. Atunci când o entitate plătește sau încasează o contraprestație în avans într-o 
valută, aceasta recunoaște, în general, un activ nemonetar sau o datorie nemonetară 
înainte de a recunoaște activul, cheltuiala sau venitul aferent(ă). Activul, cheltuiala 
sau venitul aferent(ă) (sau o parte din acesta ori aceasta) este valoarea recunoscută 
aplicând IPSAS-urile relevante, care are ca rezultat derecunoașterea activului 
nemonetar sau a datoriei nemonetare generat(e) de contraprestația în avans.

A3. Prezenta anexă clarifică data tranzacției în scopul determinării cursului de schimb 
valutar care trebuie utilizat la recunoașterea inițială a activului, cheltuielii sau 
venitului aferent(e) atunci când o entitate a încasat sau a plătit o contraprestație 
în avans într-o valută.

Domeniu de aplicare

A4. Această anexă se aplică unei tranzacții valutare (sau unei părți a acesteia) atunci 
când o entitate recunoaște un activ nemonetar sau o datorie nemonetară care 
rezultă din plata sau încasarea unei contraprestații în avans înainte ca entitatea 
să recunoască activul, cheltuiala sau venitul aferent(ă) (sau o parte din acesta ori 
aceasta).

A5. Prezenta anexă nu se aplică atunci când o entitate evaluează activul, cheltuiala 
sau venitul aferent(ă) la recunoașterea inițială:

(a) La valoarea justă; sau

(b) La valoarea justă a contraprestației plătite sau încasate la o altă dată decât 
data recunoașterii inițiale a activului nemonetar sau a datoriei nemonetare 
care rezultă din contraprestația în avans (de exemplu, o evaluare a fondului 
comercial aplicând IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public).

A6. Unei entități nu i se impune să aplice prezenta anexă pentru:

(a) Impozitul pe profit; sau
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(b) Contractele de asigurare (inclusiv contractele de reasigurare) pe care le 
emite sau contractele de reasigurare pe care le deține.

Aplicarea IPSAS 4 pentru tranzacțiile valutare și contraprestațiile în avans

A7. Prezenta anexă tratează modul în care se determină data tranzacției în scopul 
determinării cursului de schimb valutar care trebuie utilizat la recunoașterea 
inițială a activului, cheltuielii sau venitului aferent(e) (sau a unei părți a acestuia 
ori acesteia) la derecunoașterea unui activ nemonetar sau a unei datorii nemonetare 
care rezultă din plata sau încasarea unei contraprestații în avans într-o valută.

A8. Aplicând punctele 24-25 din IPSAS 4, data tranzacției în scopul determinării 
cursului de schimb valutar care trebuie utilizat la recunoașterea inițială a activului, 
cheltuielii sau venitului aferent(e) (sau a unei părți a acestuia ori acesteia) este 
data la care o entitate recunoaște inițial activul nemonetar sau datoria nemonetară 
care rezultă din plata sau încasarea unei contraprestații în avans într-o valută.

A9. Dacă există mai multe plăți sau încasări în avans, entitatea trebuie să determine o 
dată a tranzacției pentru fiecare plată sau încasare a unei contraprestații în avans.
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Exemple ilustrative
Prezentele exemple ilustrative însoțesc, dar nu fac parte din IPSAS 4.

Tranzacții valutare și contraprestații în avans

În prezentele exemple ilustrative, sumele exprimate în valută sunt „monedă străină” 
(MS), iar sumele exprimate în moneda funcțională sunt „monedă locală” (ML).

IE1. Obiectivul acestor exemple este de a ilustra modul în care o entitate determină data 
tranzacției atunci când recunoaște un activ nemonetar sau o datorie nemonetară 
care rezultă dintr-o contraprestație în avans într-o valută înainte de a recunoaște 
activul, cheltuiala sau venitul aferent(ă) (sau o parte a acestuia ori acesteia) 
aplicând IPSAS-urile relevante.

Exemplul 1 – O singură plată în avans pentru cumpărarea unui singur element de 
imobilizări corporale

IE2. La data de 1 martie 20X1, Entitatea A a încheiat un contract cu un furnizor în 
vederea cumpărării unui utilaj pentru utilizare în activitatea sa. Conform condiții-
lor contractului, Entitatea A îi plătește furnizorului un preț de cumpărare fix de 
1.000 MS la 1 aprilie 20X1. La data de 15 aprilie 20X1, Entitatea A preia utilajul.

IE3. Entitatea A recunoaște inițial un activ nemonetar convertind 1.000 MS în mone-
da sa funcțională la cursul de schimb la vedere dintre moneda funcțională și 
mo neda străină de la data de 1 aprilie 20X1. Aplicând punctul 27 litera (b) din 
IPSAS 4, Efectele variației cursurilor de schimb valutar, Entitatea A nu actua-
lizează valoarea obținută prin conversie pentru acel activ nemonetar.

IE4. La data de 15 aprilie 20X1, Entitatea A preia utilajul. Entitatea A derecunoaște 
activul nemonetar și recunoaște utilajul ca imobilizare corporală aplicând 
IPSAS 17, Imobilizări corporale. La recunoașterea inițială a utilajului, Entita-
tea A recunoaște costul utilajului folosind cursul de schimb valutar de la data 
tranzacției, care este 1 aprilie 20X1 (data recunoașterii inițiale a activului nemo-
netar).

Exemplul 2 – Încasări multiple pentru venituri recunoscute la un singur moment  
în timp

IE5. La data de 1 iunie 20X2, Entitatea B a încheiat un contract cu un client în vederea 
livrării unor bunuri la 1 septembrie 20X2. Prețul contractual fix total este în valoare 
de 100 MS, din care suma de 40 MS este scadentă și încasată la 1 august 20X2, 
iar soldul rămâne de încasat la 30 septembrie 20X2.

IE6. Entitatea B recunoaște inițial o datorie nemonetară aferentă contractului convertind 
40 MS în moneda sa funcțională la cursul de schimb la vedere dintre moneda 
funcțională și moneda străină de la data de 1 august 20X2. Aplicând punctul 27 
litera (b) din IPSAS 4, Entitatea B nu actualizează valoarea obținută prin conversie 
pentru acea datorie nemonetară.



EFECTELE VARIAŢIEI CURSURILOR DE SCHIMB VALUTAR

 321 IPSAS 4 EXEMPLE ILUSTRATIVE

IE7. Aplicând punctul 28 din IPSAS 9, Venituri din contractele cu clienții, Entitatea B 
recunoaște venituri la data de 1 septembrie 20X2, data la care transferă bunurile 
către client.

IE8. Entitatea B determină că data tranzacției pentru veniturile aferente contrapres -
tației în avans de 40 MS este 1 august 20X2. Aplicând punctul 25 din IPSAS 4, 
Entitatea B determină că data tranzacției pentru veniturile rămase este 1 septem-
brie 20X2.

IE9. La data de 1 septembrie 20X2, Entitatea B:

(a) Derecunoaște datoria aferentă contractului de 40 MS și recunoaște venituri 
utilizând cursul de schimb valutar de la 1 august 20X2; și

(b) Recunoaște venituri în valoare de 60 MS și o creanță conexă utilizând cursul 
de schimb valutar de la acea dată (1 septembrie 20X2).

IE10. Creanța de 60 MS recunoscută la 1 septembrie 20X2 este un element monetar. 
Entitatea B actualizează valoarea obținută prin conversie a creanței până la mo-
mentul în care este decontată creanța.

Exemplul 3 – Plăți multiple pentru cumpărarea unor servicii de-a lungul unei  
perioade de timp

IE11. La data de 1 mai 20X3, Entitatea C a încheiat un contract cu un furnizor pentru 
furnizarea unor servicii. Furnizorul îi va furniza Entității C serviciile în mod 
regulat în decursul perioadei de la 1 iulie 20X3 până la 31 decembrie 20X3. 
Contractul îi impune Entității C să îi plătească furnizorului 200 MS la 15 iunie 
20X3 și 400 MS la 31 decembrie 20X3. Entitatea C a determinat că, pentru acest 
contract, plata a 200 MS la 15 iunie 20X3 se referă la serviciile de primit în 
perioada 1 iulie – 31 au gust 20X3, iar plata a 400 MS la 31 decembrie 20X3 se 
referă la serviciile de primit în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 20X3. 

IE12. Entitatea C recunoaște inițial un activ nemonetar convertind 200 MS în moneda 
sa funcțională la cursul de schimb la vedere dintre moneda funcțională și moneda 
străină de la data de 15 iunie 20X3. 

IE13. În perioada 1 iulie – 31 august 20X3, Entitatea C derecunoaște activul nemonetar 
și recunoaște o cheltuială de 200 MS în surplus sau deficit pe măsură ce primește 
serviciile de la furnizor. Entitatea C determină că data tranzacției pentru cheltuiala 
aferentă contraprestației în avans de 200 MS este 15 iunie 20X3 (data recunoașterii 
inițiale a activului nemonetar).

IE14. În perioada 1 septembrie – 31 decembrie 20X3, Entitatea C recunoaște inițial 
cheltuiala în surplus sau deficit pe măsură ce primește serviciile de la furnizor. 
În principiu, datele tranzacției sunt reprezentate de fiecare zi din perioada 1 sep-
tembrie – 31 decembrie 20X3. Totuși, în cazul în care cursurile de schimb valu-
tar nu fluctuează semnificativ, Entitatea C poate utiliza un curs care aproximează 
cursurile reale, așa cum permite punctul 25 din IPSAS 4. În acest caz, Entitatea C 



EFECTELE VARIAŢIEI CURSURILOR DE SCHIMB VALUTAR

IPSAS 4 EXEMPLE ILUSTRATIVE 322

ar putea, de exemplu, să facă o conversie în moneda sa funcțională pentru chel-
tuiala de 100 MS (400 MS ÷ 4) aferentă fiecărei luni utilizând cursul mediu de 
schimb valutar al fiecărei luni pentru perioada 1 septembrie – 31 decembrie 20X3.

IE15. Pe măsură ce Entitatea C recunoaște cheltuiala în perioada 1 septembrie – 31 de-
cembrie 20X3, aceasta recunoaște o datorie conexă aferentă obligației sale de a 
plăti furnizorul. Datoria reprezintă un element monetar. Entitatea C actualizează 
valoarea obținută prin conversie a datoriei până la momentul în care este decontată 
datoria. 

Exemplul 4 – Încasări multiple pentru venituri recunoscute la mai multe momente  
în timp

IE16. La 1 ianuarie 20X4, Entitatea D încheie un contract pentru a vinde două pro-
duse unui client. Entitatea D transferă un produs la data de 1 martie 20X4 și al 
doilea produs la 1 iunie 20X4. Conform contractului, clientul plătește un preț de 
cumpărare fix de 1.000 MS, din care suma de 200 MS este scadentă și încasată 
în avans la 31 ianuarie 20X4, iar soldul este scadent și încasat la 1 iunie 20X4.

IE17. Sunt relevanți următorii factori: 

(a) Prețul primului produs este de 450 MS, iar prețul celui de-al doilea produs 
este de 550 MS.

(b) Entitatea D a determinat că, pentru acest contract, contraprestația de 200 MS 
încasată la 31 ianuarie 20X4 se referă la primul produs, transferat la 1 mar-
tie 20X4. La transferul produsului respectiv către client, Entitatea D are un 
drept necondiționat la 250 MS din contraprestația rămasă.

IE18. Cursurile de schimb la vedere sunt:

Data Curs de schimb la vedere MS:ML
31 ianuarie 20X4 1:1,5
1 martie 20X4 1:1,7
1 iunie 20X4 1:1,9

IE19. Următoarele înregistrări contabile ilustrează modul în care Entitatea D 
contabilizează aspectele valutare ale contractului: 

(a) Entitatea D încasează plata în avans de 200 MS în data de 31 ianuarie 20X4, 
pe care o convertește în moneda sa funcțională utilizând cursul de schimb 
valutar de la data de 31 ianuarie 20X4.

 D Numerar (200 MS) 300 ML

  C Datorie aferentă contractului (200 MS)  300 ML
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(b) Aplicând punctul 27 litera (b) din IPSAS 4, Entitatea D nu actualizează 
valoarea obținută prin conversie pentru datoria nemonetară aferentă con-
tractului.

(c) Entitatea D transferă primul produs cu un preț al tranzacției de 450 MS la 
data de 1 martie 20X4. Entitatea D derecunoaște datoria aferentă contractului 
și recunoaște venituri de 300 ML. Entitatea D recunoaște venitul rămas 
de 250 MS aferent primului produs și o creanță conexă, convertindu-le 
pe ambele la cursul de schimb valutar de la data la care recunoaște inițial 
veniturile rămase de 250 MS, adică 1 martie 20X4.

 D Datorie aferentă contractului (200 MS) 300 ML 

 D Creanță (250 MS) 425 ML 

  C Venituri (450 MS)  725 ML

(d) Creanța de 250 MS este un activ monetar. Entitatea D actualizează valoarea 
obținută prin conversie a creanței până la momentul în care este decontată 
creanța (1 iunie 20X4). La 1 iunie 20X4, creanța de 250 MS este echivalentă 
cu 475 ML. Așa cum prevede punctul 32 din IPSAS 4, Entitatea D recunoaște 
un câștig din schimbul valutar de 50 ML în surplus sau deficit.

 D Creanță 50 ML 

  C Câștig din schimbul valutar  50 ML

(e) Entitatea D transferă al doilea produs cu un preț al tranzacției de 550 MS la 
data de 1 iunie 20X4. Entitatea D recunoaște venitul de 550 MS utilizând 
cursul de schimb valutar de la data tranzacției, care este data la care Entitatea 
D recunoaște pentru prima dată această parte a tranzacției în situațiile sale 
financiare, adică 1 iunie 20X4.

(f) Entitatea D încasează, de asemenea, contraprestația rămasă de 800 MS 
la data de 1 iunie 20X4. 250 MS din contraprestația încasată decontează 
creanța de 250 MS care rezultă la transferul primului produs. Entitatea D 
convertește numerarul la cursul de schimb valutar de la data de 1 iunie 
20X4. 

 D Numerar (800 MS) 1.520 ML 

  C Creanță (250 MS)  475 ML

  C Venituri (550 MS)  1.045 ML
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 4. 

Context

BC1. Programul IPSASB de convergenţă cu IFRS-urile este un element important în 
programul de lucru al IPSASB. Politica IPSASB este ca IPSAS-urile pe bază de 
angajamente să fie convergente cu IFRS-urile emise de către IASB atunci când 
este adecvat pentru entităţile din sectorul public. 

BC2. IPSAS-urile pe bază de angajamente care sunt convergente cu IFRS-urile păstrează 
dispoziţiile, structura şi textul IFRS-urilor, cu excepţia cazului în care există un 
motiv specific sectorului public care să justifice o abatere. Abaterea de la IFRS-ul 
echivalent are loc atunci când dispoziţiile sau terminologia din IFRS nu sunt 
adec vate pentru sectorul public sau atunci când este necesară includerea unui 
co  mentariu sau a unor exemple suplimentare pentru a ilustra anumite dispoziţii în 
contextul sectorului public. Diferenţele dintre IPSAS-uri şi IFRS-urile echivalente 
sunt identificate în Comparaţia cu IFRS inclusă în fiecare IPSAS. Comparaţia 
cu IAS 21 face referire doar la versiunea IAS 21 care a fost revizuit în 2003 şi 
mo dificat în 2005.1

BC3. În mai 2000, predecesorul IPSASB, Comitetul pentru Sectorul Public (PSC)2, a 
emis prima versiune a IPSAS 4, Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar, 
care se baza pe IAS 21, Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar (1993). 
În decembrie 2006, IPSASB a revizuit IPSAS 4, care se baza pe IAS 21 (revizuit 
în 2003), ca parte a Proiectului său general de îmbunătăţiri. În decembrie 2005, 
IASB a emis o modificare la IAS 21 (publicată cu titlul Investiţie netă într-o 
operaţiune din străinătate). 

BC4. La începutul anului 2007, IPSASB a iniţiat un proiect de îmbunătăţire continuă 
pentru actualizarea IPSAS-urilor existente în vederea convergenţei cu cele mai 
recente IFRS-uri conexe, în măsura în care această convergenţă este adecvată 
pentru sectorul public. Ca parte a acestui proiect, IPSASB a analizat amenda-
mentul IASB la IAS 21 emis în decembrie 2005 şi, în general, a fost de acord cu 
motivele IASB pentru modificarea IAS-ului şi cu amendamentul efectuat. (Baza 
pentru concluzii a IASB în urma modificării nu este reprodusă aici. Abonaţii la 
Serviciul complet de abonamente al IASB pot consulta Baza pentru concluzii pe 
website-ul IASB la adresa http://www.iasb.org.)

1 Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri) au fost emise de predecesorul IASB, Comitetul 
pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate. Standardele emise de IASB sunt intitulate Standarde 
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri). IASB a definit IFRS-urile ca fiind formate din 
IFRS-uri, IAS-uri şi Interpretările standardelor. În unele cazuri, IASB a modificat, mai degrabă decât 
a înlocuit, IAS-urile, caz în care vechiul număr al IAS-ului rămâne neschimbat.

2 PSC a devenit IPSASB atunci când Consiliul IFAC a modificat mandatul PSC pentru ca acesta să devină 
un consiliu independent de normalizare, în noiembrie 2004.
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BC5. IAS 21 a fost modificat ulterior ca o consecinţă a IFRS-urilor şi a IAS-urilor re vi-
zuite emise după decembrie 2005. IPSAS 4 nu include amendamentele aferente 
care rezultă din IFRS-urile sau IAS-urile revizuite emise după decembrie 2005. 
Aceasta deoarece IPSASB nu a examinat încă şi nu şi-a format o părere cu privire 
la aplicabilitatea dispoziţiilor din acele IFRS-uri şi din revizuirile acelor IAS-uri 
pentru entităţile din sectorul public.

Revizuirea IPSAS 4 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC6. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. Această 
reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel: 

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea 
referitoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de Conta-
bilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a entităților 
din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1. 

Revizuirea IPSAS 4 ca rezultat al documentului Îmbunătățiri la IPSAS 2018

BC7. IPSASB a revizuit dispozițiile din IFRIC 22, Tranzacții valutare și contraprestații 
în avans, emis de IASB în decembrie 2016, și considerațiile Comitetului pentru 
Interpretări IFRS cu privire la consensul acestuia, după cum este stabilit în Baza 
pentru concluzii. În general, IPSASB a fost de acord că în sectorul public nu a 
existat niciun motiv specific pentru a nu include aceste dispoziții în IPSAS 4.
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Comparaţie cu IAS 21
IPSAS 4, Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar, se bazează în principal pe 
IAS 21, Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar (revizuit în 2003, modificat 
în 2005). Principalele diferenţe dintre IPSAS 4 şi IAS 21 sunt următoarele:

● În anumite situaţii, IPSAS 4 utilizează o terminologie diferită faţă de cea din 
IAS 21. Cel mai semnificativ exemplu este utilizarea termenilor „venituri din 
activități curente” (revenue), „entitate economică”, „situaţia performanţei fi-
nanciare” şi „active nete / capitaluri proprii” în IPSAS 4. Termenii echivalenţi 
din IAS 21 sunt „venit” (income), „grup”, „situaţia rezultatului global” şi 
„capitaluri proprii”.



 327 IPSAS 5

IPSAS 5 – COSTURILE ÎNDATORĂRII
Recunoaştere

Prezentul Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) se 
bazează în principal pe Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 23, Costurile 
îndatorării (revizuit în 1993), publicat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale 
de Contabilitate (IASB). Extrasele din IAS 23 sunt reproduse în această publicaţie a 
Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 
(IPSASB) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) cu permisiunea Fundaţiei 
pentru Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 

Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) 
este cel publicat de IASB în limba engleză, iar exemplare ale acestora pot fi obţinute 
direct de la departamentul de relații publice al Fundației IFRS, Columbus Building, 
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, United Kingdom.

E-mail: publications@ifrs.org

Internet: www.ifrs.org

IFRS-urile, IAS-urile, Proiectele de expunere şi alte publicaţii ale IASB sunt protejate 
de dreptul de autor al Fundaţiei IFRS.

„IFRS”, „IAS”, „IASB”, „IFRS Foundation”, „International Accounting Standards” 
şi „International Financial Reporting Standards” sunt mărci înregistrate ale Fundaţiei 
IFRS şi nu trebuie utilizate fără acordul Fundaţiei IFRS.

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020.

IPSAS 5, Costurile îndatorării, a fost emis în mai 2000.

De la această dată, IPSAS 5 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2019 (emis în ianuarie 2020)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2018 (emis în octombrie 2018)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2015 (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 32, Angajamente de concesiune a serviciilor: concedenţi (emis în 
octombrie 2011)

Tabelul punctelor modificate în IPSAS 5

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

2 Eliminat Aplicabilitatea  
IPSAS-urilor aprilie 2016

3 Eliminat Aplicabilitatea  
IPSAS-urilor aprilie 2016

6 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

ianuarie 2020

IPSAS 32 octombrie 2011

11 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

19 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

25 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

41 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

41A Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

42A Nou IPSAS 32 octombrie 2011

42B Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

42C Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

42D Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

42E Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

ianuarie 2020

43 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 5, Costurile în da-
torării, este prezentat în obiectiv şi la punctele 1-43. Toate punctele au autoritate 
egală. IPSAS 5 trebuie citit în contextul obiectivului său, al Prefeţei la Standardele 
Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi al Cadrului general con-
ceptual de raportare financiară cu scop general pentru entităţile din sectorul public. 
IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori, oferă o bază 
pentru selectarea şi aplicarea politicilor contabile în absenţa unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
Prezentul standard stipulează tratamentul contabil al costurilor îndatorării. Prezentul 
stan dard prevede, în general, evidenţierea imediată a costurilor îndatorării drept chel-
tuieli. Totuşi, standardul permite, drept tratament contabil alternativ permis, capitalizarea 
costurilor îndatorării care sunt atribuibile în mod direct achiziţionării, construirii sau 
producerii unui activ cu ciclu lung de producţie. 

Domeniu de aplicare
1. Prezentul standard trebuie aplicat pentru contabilizarea costurilor în da-

torării. 

2. [Eliminat]

3. [Eliminat]

4. Prezentul standard nu tratează costul real sau imputat al activelor nete / capita-
lurilor proprii. Acolo unde jurisdicţiile aplică o cheltuială de capital entităţilor 
individuale, este necesară exercitarea raţionamentului profesional pentru a se 
determina dacă cheltuiala corespunde definiţiei costurilor îndatorării sau dacă 
trebuie tratată drept un cost real sau imputat al activelor nete / capitalurilor 
proprii.

Definiţii
5. Următorii termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul specificat 

în continuare:

 Costurile îndatorării reprezintă dobânzile şi alte cheltuieli suportate de o 
entitate pentru împrumutarea de fonduri.

 Un activ cu ciclu lung de producţie este un activ care are neapărat nevoie 
de o perioadă substanţială de timp pentru a fi gata în vederea utilizării 
sale prestabilite sau pentru vânzare.

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat.

Costurile îndatorării

6. Costurile îndatorării pot include:

(a) Cheltuiala cu dobânzile calculată prin metoda dobânzii efective așa cum 
este descrisă în IPSAS 41, Instrumente financiare;

(b) [Eliminată]

(c) [Eliminată]
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(d) Cheltuielile financiare cu privire la leasinguri financiare şi angajamente 
de concesiune a serviciilor; şi

(e) Diferenţele de curs valutar aferente împrumuturilor în valută, în măsura 
în care acestea sunt privite ca o ajustare a cheltuielilor cu dobânda. 

Entitate economică

7. Termenul entitate economică este utilizat în prezentul standard pentru a defini, 
în scopul raportării financiare, un grup de entităţi care cuprinde entitatea care 
controlează şi orice entităţi controlate.

8. Alţi termeni folosiţi uneori pentru a face referire la o entitate economică sunt 
entitate administrativă, entitate financiară, entitate consolidată şi grup.

9. O entitate economică poate include entităţi care au atât politici sociale, cât 
şi obiective comerciale. De exemplu, un departament guvernamental pentru 
locuinţe poate fi o entitate economică ce include entităţi care oferă locuinţe pen-
tru o taxă nominală, precum şi entităţi care oferă locuinţe pe o bază comercială.

Beneficii economice viitoare sau potenţial de servicii

10. Activele oferă entităţilor o modalitate de realizare a obiectivelor lor. Activele 
care sunt utilizate pentru a oferi bunuri şi servicii în conformitate cu obiectivele 
unei entităţi, dar care nu generează direct intrări de numerar nete sunt adesea 
descrise drept încorporând „potenţial de servicii”. Activele care sunt utilizate 
pentru a genera intrări de numerar nete sunt adesea descrise ca încorporând 
„beneficii economice viitoare”. Pentru a cuprinde toate utilizările activelor, pre-
zentul standard utilizează termenul „beneficii economice viitoare sau po ten ţial 
de servicii” pentru a descrie caracteristicile esenţiale ale activelor.

Entităţi economice de stat

11. [Eliminat]

Active nete / capitaluri proprii

12. Active nete / capitaluri proprii este termenul folosit în prezentul standard pen-
tru a desemna evaluarea reziduală în situaţia poziţiei financiare (active minus 
datorii). Activele nete / capitalurile proprii pot fi pozitive sau negative. În loc 
de active nete / capitaluri proprii pot fi folosiţi şi alţi termeni, cu condiţia ca 
înţelesul acestora să fie clar.

Active cu ciclu lung de producţie

13. Exemple de active cu ciclu lung de producţie sunt clădirile de birouri, spitalele, 
activele de infrastructură, cum ar fi drumurile, podurile şi unităţile producătoare 
de electricitate, şi stocurile care necesită o perioadă substanţială de timp pentru 
a le aduce la stadiul de vânzare sau de utilizare. Alte investiţii şi acele active 
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care sunt fabricate de-a lungul unei perioade de timp scurte nu sunt considerate 
active cu ciclu lung de producţie. Nu sunt active cu ciclu lung de producţie nici 
activele care în momentul achiziţiei sunt gata în vederea utilizării lor prestabilite 
sau pentru vânzare. 

Costurile îndatorării – Tratament de referință
Recunoaştere

14. Costurile îndatorării trebuie recunoscute drept cheltuială în perioada în 
care sunt suportate.

15. Conform tratamentului de referință, costurile îndatorării se recunosc drept 
chel  tu ială în perioada în care sunt suportate, fără a se ţine cont de felul în care 
sunt utilizate împrumuturile.

Prezentarea informaţiilor

16. Situaţiile financiare trebuie să prezinte politica contabilă adoptată pentru 
costurile îndatorării.

Costurile îndatorării – Tratament alternativ permis
Recunoaştere 

17. Costurile îndatorării trebuie recunoscute drept cheltuială în perioada în 
care sunt suportate, cu excepţia celor care sunt capitalizate în conformitate 
cu punctul 18.

18. Costurile îndatorării care sunt direct atribuibile achiziţiei, construcţiei 
sau producţiei unui activ cu ciclu lung de producţie trebuie capitalizate ca 
parte din costul activului respectiv. Valoarea costurilor îndatorării eligibilă 
pentru capitalizare trebuie determinată în conformitate cu prezentul 
standard.

19. Conform tratamentului alternativ permis, costurile îndatorării care sunt direct 
atribuibile achiziţiei, construcţiei sau producţiei unui activ fac parte din costul 
respectivului activ. Aceste costuri ale îndatorării sunt capitalizate ca parte 
a costului activului în cazul în care (a) există probabilitatea ca ele să aducă 
entităţii be neficii economice viitoare sau potenţial de servicii, şi (b) costurile pot 
fi evaluate fiabil1. Alte costuri ale îndatorării sunt recunoscute drept cheltuială 
în perioada în care sunt suportate.

20. Atunci când o entitate adoptă tratamentul alternativ permis, acest trata
ment trebuie aplicat consecvent tuturor costurilor îndatorării care sunt 

1 Informațiile fiabile nu conțin erori semnificative, nu sunt părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere 
că reprezintă exact ceea ce susțin că reprezintă sau ceea ce se așteaptă, în mod rezonabil, să reprezinte. 
Punctul BC16 din IPSAS 1 detaliază abordarea tranzitorie pentru explicarea fiabilității.
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direct atribuibile achiziţiei, construcţiei sau producţiei tuturor activelor 
cu ciclu lung de producţie ale entităţii.

Costurile îndatorării eligibile pentru capitalizare

21. Costurile îndatorării care sunt direct atribuibile achiziţiei, construcţiei sau 
producţiei unui activ cu ciclu lung de producţie sunt acele costuri ale îndatorării 
care ar fi fost evitate dacă nu s-ar fi efectuat cheltuielile cu activul în cauză. 
Atunci când o entitate împrumută fonduri special în scopul obţinerii unui anumit 
activ cu ciclu lung de producţie, costurile îndatorării asociate în mod direct 
acelui activ cu ciclu lung de producţie pot fi uşor identificate.

22. Poate fi dificil de identificat o relaţie directă între anumite împrumuturi şi un 
activ cu ciclu lung de producţie şi de determinat împrumuturile care ar fi putut 
fi altfel evitate. O asemenea dificultate apare, de exemplu, atunci când activi-
tatea de finanţare a unei entităţi este coordonată central. Dificultăţi apar, de 
asemenea, atunci când o entitate economică foloseşte o gamă de instrumente 
de datorie pentru a împrumuta fonduri cu rate variabile ale dobânzilor şi dă 
cu împrumut respectivele fonduri pe diferite baze altor entităţi din entitatea 
economică. Fondurile care au fost împrumutate de centrală pot fi transferate 
altor entităţi din cadrul entităţii economice drept împrumut, subvenţie sau 
infuzie de capital. Este posibil ca astfel de transferuri pot să nu fie purtătoare 
de dobândă sau să solicite ca doar o parte a costului real al dobânzii să fie 
recuperată. Alte complicaţii apar (a) la utilizarea împrumuturilor exprimate 
în sau legate de valute, (b) în cazul în care entitatea economică îşi desfăşoară 
activitatea în economii hiperinflaţioniste şi (c) din fluctuaţii ale cursurilor de 
schimb valutar. Prin urmare, determinarea valorii costurilor îndatorării care sunt 
direct atribuibile achiziţiei unui activ cu ciclu lung de producţie este dificilă şi 
este necesară exercitarea raţionamentului profesional. 

23. În măsura în care fondurile sunt împrumutate special în scopul obţinerii 
unui activ cu ciclu lung de producţie, suma costurilor îndatorării eligibilă 
pentru capitalizare pentru acel activ trebuie determinată drept diferenţă 
între costurile reale ale îndatorării suportate de acele împrumuturi în 
timpul perioadei şi orice venit rezultat din investiţia temporară a acelor 
împrumuturi.

24. Angajamentele de finanţare pentru un activ cu ciclu lung de producţie pot face 
ca o entitate să obţină fonduri împrumutate şi să suporte costurile aferente 
îndatorării înainte de a utiliza, parţial sau integral, fondurile pentru cheltuielile 
cu activul cu ciclu lung de producţie. În astfel de cazuri, fondurile sunt adesea 
investite temporar până la cheltuirea lor pentru activul cu ciclu lung de producţie. 
La determinarea valorii costurilor îndatorării eligibile pentru capitalizare în 
cursul unei perioade, orice venituri din investiţii generate de astfel de fonduri 
sunt deduse din costurile îndatorării suportate.
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25. În măsura în care fondurile sunt împrumutate în general şi folosite în 
scopul obţinerii unui activ cu ciclu lung de producţie, suma costurilor în-
datorării eligibilă pentru capitalizare trebuie determinată prin aplicarea 
unei rate de capitalizare asupra cheltuielilor cu acel activ. Rata de capi
talizare trebuie să fie media ponderată a costurilor îndatorării aplicabilă 
tuturor împrumuturilor entităţii în curs în perioada în cauză. Cu toate 
acestea, o entitate trebuie să excludă din acest calcul costurile îndatorării 
aplicabile împrumuturilor realizate special în sensul obținerii unui activ 
cu ciclu lung de producție până când toate activitățile necesare pregătirii 
activului pentru utilizarea sa prestabilită sau pentru vânzare sunt finalizate. 
Valoarea costurilor îndatorării pe care o entitate le capitalizează în cursul 
unei perioade nu trebuie să depăşească valoarea costurilor îndatorării 
suportate în cursul acelei perioade.

26. Doar costurile îndatorării aplicabile împrumuturilor entităţii pot fi capitalizate. 
Când o entitate care controlează împrumută fonduri care sunt transferate unei 
entităţi controlate fără alocarea sau cu alocarea parţială a costurilor îndatorării, 
entitatea controlată poate capitaliza doar acele costuri ale îndatorării pe care 
aceasta le-a suportat. Când o entitate controlată primeşte o contribuţie de 
capital fără dobândă sau o subvenţie de capital, aceasta nu va suporta costurile 
îndatorării şi prin urmare nu va capitaliza astfel de costuri.

27. Când o entitate care controlează transferă fonduri la cost parţial unei entităţi 
controlate, entitatea controlată poate capitaliza acea parte a costurilor îndatorării 
pe care le-a suportat. În situaţiile financiare ale entităţii economice, întreaga 
valoare a costurilor îndatorării poate fi capitalizată pentru activul cu ciclu lung 
de producţie, cu condiţia ca ajustările corespunzătoare de consolidare să fi fost 
făcute pentru a elimina acele costuri capitalizate de către entitatea controlată. 

28. Când o entitate care controlează a transferat fonduri fără cost unei entităţi con-
trolate, nici entitatea care controlează şi nici entitatea controlată nu îndeplinesc 
criteriile pentru capitalizarea costurilor îndatorării. Cu toate acestea, dacă enti-
tatea economică îndeplineşte criteriile de capitalizare a costurilor îndatorării, ea 
poate capitaliza costurile îndatorării pentru activul cu ciclu lung de producţie 
în situaţiile sale financiare.

29. În unele cazuri, este adecvat să fie luate în considerare toate împrumutu-
rile entităţii care controlează şi ale entităţilor sale controlate atunci când se 
calculează o medie ponderată a costurilor îndatorării; în alte cazuri, este adec-
vat ca fiecare entitate controlată să folosească o medie ponderată a costurilor 
îndatorării aplicabilă propriilor sale împrumuturi.

Surplusul valorii contabile a unui activ cu ciclu lung de producţie 
peste valoarea recuperabilă

30. În cazul în care valoarea contabilă sau costul final estimat al activului cu ciclu 
lung de producţie depăşeşte valoarea sa recuperabilă sau valoarea sa realiza bilă 
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netă, valoarea contabilă este redusă sau eliminată în conformitate cu dispoziţi ile 
IPSAS 21, Deprecierea activelor generatoare de fluxuri nemonetare, sau 
IPSAS 26, Deprecierea activelor generatoare de numerar, după caz. În anumite 
situaţii, valoarea reducerii sau a eliminării este reluată în conformitate cu acele 
standarde. 

Începerea capitalizării

31. Capitalizarea costurilor îndatorării drept parte a costului unui activ cu 
ciclu lung de producţie trebuie să înceapă în momentul în care:

(a) Cheltuielile pentru acel activ sunt suportate; 

(b) Costurile îndatorării sunt suportate; şi

(c) Activităţile necesare pentru pregătirea activului în vederea utilizării 
sale prestabilite sau a vânzării sunt în curs.

32. Cheltuielile pentru un activ cu ciclu lung de producţie includ doar acele cheltuieli 
care au generat plăţi în numerar, transferuri de alte active sau preluarea unor 
datorii purtătoare de dobândă. Valoarea contabilă medie a activului de-a lungul 
perioadei, inclusiv costurile îndatorării capitalizate anterior, este în mod normal 
o aproximare rezonabilă a cheltuielilor cărora li s-a aplicat rata de capitalizare 
în acea perioadă. 

33. Activităţile necesare pregătirii activului în vederea utilizării sale prestabilite sau 
a vânzării nu cuprind numai construirea fizică a activului. Ele includ lucrările 
tehnice şi administrative anterioare începerii construcţiei fizice, cum ar fi 
ac tivităţile asociate cu obţinerea avizelor. Totuşi, asemenea activităţi exclud 
deţinerea unui activ atunci când nu are loc nicio operațiune de producţie sau de 
dezvoltare care să modifice starea activului. De exemplu, costurile îndatorării 
suportate în cursul amenajării terenului sunt capitalizate în perioada în care se 
desfăşoară activităţile legate de amenajare. Totuşi, costurile îndatorării suportate 
în perioada în care un teren dobândit în scopul construirii de clădiri este deţinut 
fără a fi supus unor activităţi asociate de amenajare nu îndeplinesc condiţiile 
pentru capitalizare.

Întreruperea capitalizării

34. Capitalizarea costurilor îndatorării trebuie întreruptă în timpul perioa-
delor prelungite în care dezvoltarea activă este întreruptă, şi acestea trebuie 
înregistrate la cheltuieli.

35. Costurile îndatorării pot fi suportate în timpul unei perioade prelungite în care 
se întrerup activităţile necesare pregătirii unui activ în vederea utilizării sale 
prestabilite sau a vânzării. Astfel de costuri reprezintă costuri cu deţinerea ac-
tivelor parţial finalizate şi nu îndeplinesc condiţiile pentru capitalizare. Totuşi, 
capitalizarea costurilor îndatorării nu se întrerupe în mod normal pe parcursul 
unei perioade în care se desfăşoară lucrări tehnice şi administrative importante. 
De asemenea, capitalizarea costurilor îndatorării nu se întrerupe atunci când o 
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amânare temporară este o parte necesară a procesului de pregătire a unui activ 
pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau a vânzării. De exemplu, 
capitalizarea continuă în cursul perioadei prelungite necesare pentru ajungerea 
la maturitate a stocurilor sau în cursul perioadei prelungite în care creşterile 
nivelului apei întârzie construirea unui pod, dacă asemenea niveluri ridicate 
ale apei sunt obişnuite pe parcursul perioadei de construcţie în zona geografică 
implicată.

Încetarea capitalizării

36. Capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să înceteze atunci când se 
rea lizează cea mai mare parte a activităţilor necesare pentru pregătirea 
activului cu ciclu lung de producţie în vederea utilizării sale prestabilite 
sau a vânzării.

37. Un activ este în mod normal finalizat în vederea utilizării sale prestabilite sau 
a vânzării atunci când construcţia fizică a activului este terminată, chiar dacă 
unele lucrări administrative de rutină pot continua încă. Dacă mai sunt de 
rea lizat doar modificări minore, cum ar fi decorarea interioară a unei clădiri 
potrivit specificațiilor cumpărătorului sau utilizatorului, se consideră că a fost 
încheiată cea mai mare parte a activităţilor.

38. Atunci când construirea unui activ cu ciclu lung de producţie se realizează 
prin construirea separată a unor componente şi fiecare componentă poate 
fi folosită în timp ce se lucrează la construirea altora, capitalizarea costu-
rilor îndatorării trebuie să înceteze în momentul în care a fost finalizată 
cea mai mare parte a activităţilor necesare pentru pregătirea componentei 
în cauză în vederea utilizării sale prestabilite sau a vânzării.

39. Un complex de birouri incluzând mai multe clădiri, fiecare dintre acestea 
pu tând fi folosită în mod individual, reprezintă un exemplu de activ cu ciclu 
lung de pro ducţie pentru care fiecare componentă în parte poate fi folosită în 
timp ce continuă construcţia altor componente. Exemplele de active cu ciclu 
lung de producţie care trebuie finalizate înainte ca orice componentă să poată 
fi folosită includ (a) o sală de operaţii dintr-un spital atunci când întreaga con-
strucţie tre buie finalizată înainte ca sala să fie folosită, (b) o uzină de tratare 
a apei menajere unde mai multe procese sunt executate în secvenţă în diferite 
părţi ale uzinei şi (c) un pod care este parte integrantă a unei autostrăzi.

Prezentarea informaţiilor
40. Situaţiile financiare trebuie să prezinte următoarele informaţii:

(a) Politica contabilă adoptată pentru costurile îndatorării;

(b) Valoarea costurilor îndatorării capitalizate în timpul perioadei; şi

(c) Rata de capitalizare folosită pentru a determina valoarea costurilor 
îndatorării eligibile pentru capitalizare (atunci când era necesară 
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aplicarea unei rate de capitalizare asupra fondurilor împrumutate 
în general).

Prevederi tranzitorii
41. [Eliminat]

41A. Documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2018, emis în octombrie 2018, a modificat 
punctul 25. O entitate trebuie să aplice acest amendament costurilor îndatorării 
suportate la sau după începutul perioadei de raportare anuală în care entitatea 
trebuie să aplice mai întâi acele amendamente.

Data intrării în vigoare
42. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 iulie 2001 sau ulterior acestei 
date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 iulie 
2001, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

42A. Punctul 6 a fost modificat de IPSAS 32, Angajamente de concesiune a ser
viciilor: concedenţi, emis în octombrie 2011. O entitate trebuie să aplice 
respectivul amendament pentru situațiile financiare anuale care acoperă 
perioadele care încep la 1 ianuarie 2014 sau ulterior acestei date. Se în cu-
rajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamen
tul pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2014, entitatea 
trebuie să prezinte acest fapt și, în același timp, să aplice IPSAS 32, amen
damentele la punctele 25-27 și 85B din IPSAS 13, amendamentele la 
punctele 5, 7 și 107C din IPSAS 17, amendamentele la punctele 2 și 125A 
din IPSAS 29 și amendamentele la punctele 6 și 132A din IPSAS 31.

42B. Punctele 41 şi 43 au fost modificate de IPSAS 33, Adoptarea pentru prima 
dată a Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 
(IPSASuri) pe bază de angajamente, emis în ianuarie 2015. O entitate 
trebuie să aplice respectivele amendamente pentru situațiile financiare 
anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior 
acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică IPSAS 33 pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianu
arie 2017, atunci modificările trebuie aplicate și pentru acea perioadă 
anterioară.

42C. Punctele 2, 3 și 11 au fost eliminate de documentul Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente 
pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o perioadă care 
începe anterior datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte acest 
fapt.
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42D. Punctul 25 a fost modificat și punctul 41A a fost adăugat de documentul 
Îmbunătățiri la IPSAS 2018, emis în octombrie 2018. O entitate trebuie să 
aplice aceste amendamente pentru situațiile financiare anuale care acoperă 
perioadele care încep la 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei date. Se per
mite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele 
pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2019, entitatea 
trebuie să prezinte acest fapt.

42E. Punctul 6 a fost modificat de documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2019, emis 
în ianuarie 2020. O entitate trebuie să aplice acest amendament pentru 
situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianu
arie 2022 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei 
date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o perioadă care începe 
anterior datei de 1 ianuarie 2022, entitatea trebuie să prezinte acest fapt 
și, în același timp, să aplice IPSAS 41.

43. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
definiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
ga jamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoțește, dar nu face parte din IPSAS 5. 

Revizuirea IPSAS 5 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis în aprilie 2016

BC1. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. Această 
reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel: 

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea 
referitoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de Conta-
bilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a entităților 
din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1. 

Revizuirea IPSAS 5 ca rezultat al documentului Îmbunătățiri la IPSAS 2018

BC2. IPSASB a analizat revizuirile la IAS 23, Costurile îndatorării, incluse în docu-
mentul Îmbunătățiri anuale la standardele IFRS®, ciclul 2015-2017, emis de 
IASB în decembrie 2017, și motivele IASB pentru realizarea acestor amendamente 
așa cum sunt menționate în Baza sa pentru concluzii. IPSASB a menționat că, 
deși IPSAS 5 și IAS 23 au abordat direcții diferite, contabilitatea pentru tratamen-
tul alternativ permis din IPSAS 5 este consecventă cu contabilitatea din IAS 23. 
IPSASB a fost de acord că nu existau motive specifice sectorului public pentru 
a nu adopta amendamentele. IPSASB a fost de acord cu opinia IASB conform 
căreia costurile de aplicare a amendamentelor retroactiv pot depăși posibilele 
beneficii ale acestei acțiuni. În consecință, o entitate aplică amendamentele doar 
costurilor îndatorării suportate la sau după data la care amendamentele sunt apli-
cate pentru prima dată.

Revizuirea IPSAS 5 ca rezultat al documentului Îmbunătățiri la IPSAS 2019

BC3. Amendamentele la punctul 6 actualizează îndrumările legate de componentele 
costurilor îndatorării care rezultă din IPSAS 41, Instrumente financiare, care au 
fost omise accidental la emiterea IPSAS 41. IPSASB a fost de acord să includă 
aceste amendamente minore în documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2019.
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Comparaţie cu IAS 23
IPSAS 5, Costurile îndatorării, se bazează în principal pe IAS 23, Costurile în da-
torării (1993). Principalele diferenţe dintre IPSAS 5 şi IAS 23 sunt următoarele:

● În anumite situaţii, IPSAS 5 utilizează o terminologie diferită faţă de cea din 
IAS 23. Cel mai semnificativ exemplu este utilizarea termenilor „venituri” 
(revenue), „situaţia performanţei financiare” şi „active nete / capitaluri proprii” 
în IPSAS 5. Termenii echivalenţi din IAS 23 sunt „venit” (income), „situaţia 
veniturilor şi cheltuielilor” şi „capitaluri proprii”.

● IPSAS 5 conţine un set diferit de definiţii ale termenilor tehnici faţă de IAS 23 
(punctul 5).
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Standardul Internațional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) 6, Situații 
financiare consolidate și individuale, a fost înlocuit de IPSAS 34, Situații financiare 
individuale, și IPSAS 35, Situații financiare consolidate. Aceste standarde se aplică 
pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 
2017 sau ulterior acestei date. Prin urmare, IPSAS 6 nu mai este aplicabil și a fost 
eliminat.
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Standardul Internațional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) 7, In
vestiții în entitățile asociate, a fost înlocuit de IPSAS 36, Investiții în entitățile asociate 
și în asocierile în participație. Prezentul standard se aplică pentru situațiile financiare 
anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei 
date. Prin urmare, IPSAS 7 nu mai este aplicabil și a fost eliminat.
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Standardul Internațional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) 8, In
terese în asocierile în participație, a fost înlocuit de IPSAS 37, Angajamente comune. 
Prezentul standard se aplică pentru situațiile financiare anuale care acoperă 
perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Prin urmare, 
IPSAS 8 nu mai este aplicabil și a fost eliminat.
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Recunoaştere

Prezentul Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) se 
bazează în principal pe Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 18 (revizuit în 
1993), Venituri, publicat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabili-
tate (IASB). Extrasele din IAS 18 sunt reproduse în această publicaţie a Consiliului 
pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) 
al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) cu permisiunea Fundaţiei pentru 
Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 

Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) 
este cel publicat de IASB în limba engleză, iar exemplare ale acestora pot fi obţinute 
direct de la departamentul de relații publice al Fundației IFRS, Columbus Building, 
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, United Kingdom.

E-mail: publications@ifrs.org

Internet: www.ifrs.org

IFRS-urile, IAS-urile, Proiectele de expunere şi alte publicaţii ale IASB sunt protejate 
de dreptul de autor al Fundaţiei IFRS.

„IFRS”, „IAS”, „IASB”, „IFRS Foundation”, „International Accounting Standards” 
şi „International Financial Reporting Standards” sunt mărci înregistrate ale Fundaţiei 
IFRS şi nu trebuie utilizate fără acordul Fundaţiei IFRS.

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020.

IPSAS 9, Venituri din tranzacţii de schimb, a fost emis în iulie 2001.

De la această dată, IPSAS 9 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● IPSAS 41, Instrumente financiare (emis în august 2018)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2015 (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 37, Angajamente comune (emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Con tabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 27, Agricultura (emis în decembrie 2009)

● IPSAS 29, Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare (emis în ia-
nua rie 2010)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri (emis în noiembrie 2010)

Tabelul punctelor modificate în IPSAS 9

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

1 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

2 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

3 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

9 Modificat IPSAS 37 ianuarie 2015

Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

10 Modificat IPSAS 27 decembrie 2009

IPSAS 29 ianuarie 2010

Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

IPSAS 41 august 2018

12 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

19 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

33 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

34 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

36 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

39 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

41A Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

41B Nou IPSAS 37 ianuarie 2015

41C Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

41D Nou IPSAS 41 august 2018

42 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015

IG1 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

IG12 Modificat IPSAS 29 ianuarie 2010

IPSAS 41 august 2018

Titlul dinaintea  
punctului IG29

Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

IG32 Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

IG33 Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

IG34 Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 9, Venituri din 
tran zacţii de schimb, este prezentat în obiectiv şi la punctele 1-42. Toate punctele 
au autoritate egală. IPSAS 9 trebuie citit în contextul obiectivului său, al Prefeţei la 
Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi al Cadrului 
general conceptual de raportare financiară cu scop general pentru entită ţile din 
sectorul public. IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile 
şi erori, oferă o bază pentru selectarea şi aplicarea politicilor contabile în absenţa 
unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare al IASB defineşte 
venitul drept „majorări ale beneficiilor economice în cursul perioadei contabile sub 
forma intrărilor de active sau a măririi valorii activelor sau a diminuării datoriilor, care 
au drept rezultat creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele legate de contribuţii 
ale participanţilor la capitalurile proprii”. Definiţia IASB a venitului include atât veni-
turile, cât şi câştigurile. Prezentul standard utilizează termenul „venituri” (revenue), care 
cuprinde atât veniturile (revenues), cât şi câştigurile (gains), în locul termenului „venit” 
(income). Anumite elemente specifice recunoscute drept venituri sunt tratate în alte 
standarde şi sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului standard. De exemplu, 
câştigurile care rezultă din vânzarea imobilizărilor corporale sunt tratate în mod special 
în standardele privind imobilizările corporale şi nu sunt tratate de prezentul standard.

Obiectivul prezentului standard este de a prescrie tratamentul contabil al veniturilor 
generate din evenimente şi tranzacţii de schimb.

Un element de primă importanţă în contabilizarea veniturilor este determinarea mo-
mentului în care trebuie recunoscut venitul. Venitul este recunoscut atunci când există 
probabilitatea ca (a) entităţii să îi revină în viitor beneficii economice sau potenţial de 
servicii şi (b) aceste beneficii să poată fi evaluate în mod fiabil.1 Prezentul standard 
identifică situaţiile în care aceste criterii vor fi îndeplinite şi, prin urmare, veniturile 
vor fi recunoscute. De asemenea, standardul furnizează îndrumări practice de aplicare 
a acestor criterii.

Domeniu de aplicare
1. O entitate care întocmeşte şi prezintă situaţii financiare conform contabi-

lităţii pe bază de angajamente trebuie să aplice prezentul standard pentru 
contabilizarea veniturilor provenite din următoarele tranzacţii şi eveni
mente de schimb:

(a) Prestarea serviciilor;

(b) Vânzarea bunurilor; şi 

(c) Utilizarea de către terţe părţi a activelor entităţii care generează 
dobânzi, redevenţe şi dividende sau distribuiri similare.

2. [Eliminat]

3. [Eliminat]

4. Prezentul standard nu tratează veniturile care rezultă din alte tranzacţii decât 
cele de schimb.

1 Informațiile fiabile nu conțin erori semnificative, nu sunt părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere 
că reprezintă exact ceea ce susțin că reprezintă sau ceea ce se așteaptă, în mod rezonabil, să reprezinte. 
Punctul BC16 din IPSAS 1 detaliază abordarea tranzitorie pentru explicarea fiabilității.
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5. Entităţile din sectorul public pot genera venituri din tranzacţii care implică sau 
nu schimbul. O tranzacţie de schimb este cea în care entitatea primeşte active sau 
servicii sau acesteia i se sting datorii şi oferă direct celeilalte părţi în schimbul 
acestora o va loare aproximativ egală (în primul rând sub forma bunurilor, a 
ser vi ciilor sau a utilizării activelor). Exemplele de tranzacţii de schimb includ:

(a) Achiziţionarea sau vânzarea de bunuri sau servicii; sau

(b) Leasingul imobilizărilor corporale la preţurile de piaţă.

6. În diferenţierea dintre veniturile din tranzacţii de schimb şi veniturile din alte 
tranzacţii decât cele de schimb trebuie luat în considerare mai degrabă fondul 
tranzacţiei decât forma acesteia. Exemplele de alte tranzacţii decât cele de 
schimb includ veniturile din exercitarea puterilor guvernamentale (de exemplu, 
impozite directe şi indirecte, taxe şi amenzi), subvenţii şi donaţii. 

7. În mod normal, prestarea serviciilor implică executarea de către entitate a unei 
sarcini convenite, pe parcursul unei anumite perioade de timp. Serviciile pot 
fi prestate în cadrul unei singure perioade de timp sau de-a lungul mai multor 
perioade. Exemplele de servicii prestate de entităţile din sectorul public pentru 
care veniturile sunt de obicei primite la schimb pot include acordarea de locuinţe, 
administrarea facilităţilor de distribuţie a apei, administrarea drumurilor cu taxă 
şi administrarea plăţilor prin transfer. Unele acorduri de prestare a serviciilor 
sunt direct aferente contractelor de construcţie, de exemplu, cele care se referă 
la serviciile prestate de directorii de proiecte şi de arhitecţi. Veniturile gene-
rate de aceste acorduri nu sunt tratate în prezentul standard, ci sunt tratate în 
conformitate cu dispoziţiile aplicabile contractelor de construcţie, specificate 
în IPSAS 11, Contracte de construcţie.

8. Bunurile includ (a) bunurile produse de entitate în scopul vânzării, precum 
publicaţiile, şi (b) bunurile achiziţionate pentru a fi revândute, cum ar fi mărfurile 
sau terenurile şi alte proprietăţi deţinute în vederea revânzării.

9. Utilizarea de către terţi a activelor entităţii generează venituri sub formă de: 

(a) Dobânzi – taxe pentru utilizarea numerarului sau a echivalentelor de 
numerar sau pentru sume datorate entităţii;

(b) Redevenţe – taxe pentru utilizarea activelor imobilizate ale entităţii, cum 
ar fi brevetele, mărcile înregistrate, drepturile de autor şi software-ul 
pentru computere; şi

(c) Dividende sau distribuiri similare – distribuirea surplusurilor către de-
ţi nătorii de investiţii de capital, proporţional cu partea deţinută dintr-o 
anumită clasă de capital.

10. Prezentul standard nu tratează veniturile provenite din:

(a) Acorduri de leasing (a se vedea IPSAS 13, Contracte de leasing); 
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(b) Dividende sau distribuiri similare provenite din investiţii contabilizate 
pe baza metodei punerii în echivalenţă (a se vedea IPSAS 36, Investiţii 
în entităţile asociate și în asocierile în participație); 

(c) Câştiguri din vânzarea imobilizărilor corporale (care sunt tratate în 
IPSAS 17, Imobilizări corporale);

(d) Contracte de asigurare care intră sub incidenţa standardului de conta-
bilitate naţional sau internaţional relevant care tratează contractele de 
asigurare;

(e) Modificări ale valorii juste a activelor financiare și datoriilor financiare 
sau cedarea acestora (a se vedea IPSAS 41, Instrumente financiare);

(f) Modificări ale valorii altor active circulante;

(g) Recunoaşterea iniţială şi modificările valorii juste a activelor biologice 
aferente activităţii agricole (a se vedea IPSAS 27, Agricultura);

(h) Recunoaşterea iniţială a producţiei agricole (a se vedea IPSAS 27); şi

(i) Extracţia minereurilor.

Definiţii
11. Următorii termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul specificat 

în continuare:

 Tranzacţiile de schimb reprezintă tranzacţiile în cadrul cărora o entitate 
primeşte active sau servicii ori acesteia i se sting datorii şi oferă direct unei 
alte entităţi în schimbul acestora o valoare aproximativ egală (în primul 
rând sub formă de numerar, bunuri, servicii sau utilizare de active).

 Valoarea justă reprezintă valoarea la care poate fi tranzacţionat un activ 
sau decontată o datorie, între părţi interesate şi în cunoştinţă de cauză, în 
cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii obiective.

 Alte tranzacţii decât cele de schimb reprezintă tranzacţiile care nu sunt 
tranzacţii de schimb. Într-o altă tranzacţie decât cea de schimb, o entitate 
fie obţine o valoare de la o altă entitate fără a oferi direct în schimb o va-
loare aproximativ egală, fie oferă o valoare unei alte entităţi fără a primi 
direct în schimb o valoare aproximativ egală.

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat. 

Venituri

12. Veniturile includ doar intrările brute de beneficii economice sau potenţial de ser-
vicii primite sau de primit de către entitate în nume propriu. Sumele colectate în 
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calitate de intermediar al guvernului sau al unei alte organizaţii guvernamentale 
sau în numele unor terţe părţi, de exemplu, colectarea plăţilor pentru telefon sau 
electricitate de către oficiul poştal în numele entităţilor care furnizează astfel de 
servicii, nu sunt beneficii economice sau potenţial de servicii primite de către 
entitate şi nu au ca rezultat creşteri ale activelor sau scăderi ale datoriilor. Prin 
urmare, sunt excluse din venituri. Similar, în cazul unei relaţii de reprezentare, 
intrările brute de beneficii economice sau potenţial de servicii includ sumele 
colectate în numele entității decidente care nu au drept rezultat creşteri ale ac ti-
velor nete / capitalurilor proprii ale entităţii. Sumele colectate în numele enti tății 
decidente nu reprezintă venituri. În schimb, reprezintă venituri orice co mi sion 
primit sau de primit pentru colectarea sau administrarea intrărilor brute.

13. Intrările financiare, în special împrumuturile, nu îndeplinesc definiţia venitu-
rilor deoarece acestea (a) conduc la o modificare egală atât a activelor, cât şi 
a datoriilor şi (b) nu au impact asupra activelor nete / capitalurilor proprii. 
Intrările financiare sunt preluate direct în situaţia poziţiei financiare şi adăugate 
la soldurile activelor şi datoriilor.

Evaluarea veniturilor
14. Veniturile trebuie evaluate la valoarea justă a contraprestaţiei primite sau 

de primit.

15. Valoarea veniturilor rezultate dintr-o tranzacţie este determinată de obicei 
prin tr-un acord între entitate şi cumpărătorul sau utilizatorul activului sau ser-
vi ciului. Veniturile se evaluează la valoarea justă a contraprestaţiei primite sau 
de primit, ţinându-se cont de valoarea oricăror reduceri comerciale şi rabaturi 
can titative permise de entitate.

16. În majoritatea cazurilor, contraprestaţia este sub formă de numerar sau echi-
valente de numerar, iar valoarea veniturilor este valoarea numerarului sau 
echi valentelor de numerar primit(e) sau care urmează a fi primit(e). Cu toate 
acestea, în momentul în care intrarea de numerar sau de echivalente de nu-
merar este amânată, valoarea justă a contraprestaţiei poate fi mai mică decât 
valoarea nominală a numerarului primit sau de primit. De exemplu, o entitate 
poate oferi cumpărătorului un credit fără dobândă sau poate accepta de la aces-
ta efecte comerciale cu o rată a dobânzii mai mică decât cea de pe piaţă drept 
contraprestaţie pentru vânzarea bunurilor. Atunci când acest acord constituie 
efectiv o tranzacţie financiară, valoarea justă a contraprestaţiei este determinată 
prin actualizarea tuturor sumelor de primit în viitor, utilizând o rată a dobânzii 
implicită. Rata dobânzii implicită este rata care poate fi determinată în modul 
cel mai clar dintre:

(a) Rata predominantă pentru un instrument similar al unui emitent cu un 
rating de credit similar; sau

(b) O rată a dobânzii care actualizează valoarea nominală a instrumentului 
la preţul curent de vânzare în numerar al bunurilor sau serviciilor.
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 Diferenţa dintre valoarea justă şi valoarea nominală a contraprestaţiei este re-
cunoscută drept venit din dobânzi în conformitate cu punctele 33 şi 34.

17. Atunci când bunurile sau serviciile sunt schimbate sau tranzacţionate cu 
bunuri sau servicii similare ca natură şi valoare, schimbul nu este privit drept 
o tranzacţie care generează venit. De obicei, aceasta este situaţia mărfurilor 
precum uleiul sau laptele, în cazul cărora furnizorii schimbă stocurile între di-
verse zone pentru a satisface cererea de moment dintr-o anumită zonă. În mo-
mentul în care bunurile sunt vândute sau se prestează servicii în schimbul unor 
bunuri sau servicii care nu sunt similare, schimbul este privit drept o tranzacţie 
care generează venit. Venitul este evaluat la valoarea justă a bunurilor sau ser-
viciilor primite, ajustată cu orice sume transferate în numerar sau echivalente 
de numerar. Când valoarea justă a bunurilor sau serviciilor primite nu poate 
fi evaluată în mod fiabil, venitul este evaluat la valoarea justă a bunurilor sau 
serviciilor cedate, ajustată cu valoarea oricăror sume transferate în numerar 
sau echivalente de numerar.

Identificarea tranzacţiei
18. Criteriile de recunoaştere din prezentul standard sunt aplicate de obicei separat 

pentru fiecare tranzacţie. Cu toate acestea, în anumite situaţii este necesară 
aplicarea criteriilor de recunoaştere componentelor identificabile separat ale 
unei singure tranzacţii, pentru a putea reflecta fondul economic al tranzacţiei. 
De exemplu, atunci când preţul unui produs include o sumă identificabilă pentru 
serviciile ulterioare, această sumă este înregistrată în avans şi recunoscută ca 
venit pe parcursul perioadei în care este efectuat serviciul. În schimb, criteriile 
de recunoaştere se aplică pentru două sau mai multe tranzacţii luate împreună 
în cazul în care acestea sunt conectate în aşa fel încât efectul nu poate fi înţeles 
fără a se face referire la ansamblul tranzacţiilor luate ca întreg. De exemplu, 
o entitate poate să vândă bunuri şi în acelaşi timp să încheie un acord separat 
privind răscumpărarea bunurilor la o dată ulterioară, negând astfel efectul de 
fond al tranzacţiei; în acest caz, cele două tranzacţii sunt tratate împreună.

Prestarea serviciilor
19. Atunci când rezultatul unei tranzacţii care implică prestarea de servicii 

poate fi estimat în mod fiabil, venitul asociat tranzacţiei trebuie să fie recu
noscut în funcţie de stadiul de finalizare a tranzacţiei la data de raportare. 
Rezultatul unei tranzacţii poate fi estimat în mod fiabil atunci când sunt 
îndeplinite toate condiţiile următoare:

(a) Valoarea veniturilor poate fi evaluată în mod fiabil;

(b) Este probabil ca beneficiile economice sau potenţialul de servicii aso  -
ciate tranzacţiei să îi revină entităţii;

(c) Stadiul de finalizare a tranzacţiei la data de raportare poate fi evaluat 
în mod fiabil; şi



VENITURI DIN TRANZACŢII DE SCHIMB

 357 IPSAS 9

(d) Costurile suportate pentru tranzacţie şi costurile de finalizare a 
tran zacţiei pot fi evaluate în mod fiabil.

20. Recunoaşterea veniturilor în funcţie de stadiul de finalizare a tranzacţiei este 
de seori denumită metoda procentului de finalizare. Conform acestei metode, 
veniturile sunt recunoscute în perioadele de raportare în care sunt prestate 
serviciile. De exemplu, o entitate care oferă servicii de evaluare a proprietăţi-
lor va recunoaşte veniturile pe măsură ce evaluările individuale sunt finalizate. 
Recunoaşterea veniturilor pe această bază oferă informaţii utile referitoare la 
amploarea şi performanţa activităţii de prestare a serviciilor pe parcursul unei 
perioade. IPSAS 11 prevede, de asemenea, recunoaşterea veniturilor pe această 
bază. Dispoziţiile standardului sunt, în general, aplicabile la recunoaşterea 
ve niturilor şi cheltuielilor asociate unei tranzacţii care implică prestarea de 
servicii.

21. Veniturile sunt recunoscute numai atunci când este probabil ca beneficiile eco-
nomice sau potenţialul de servicii aferente tranzacţiei să fie generate pentru 
entitate. Cu toate acestea, în momentul în care apare o incertitudine legată de 
colectabilitatea unei sume incluse deja în venituri, suma care nu poate fi co-
lectată sau suma a cărei colectare a încetat să mai fie probabilă este recunoscută 
mai degrabă drept cheltuială decât ca o ajustare a valorii veniturilor recunos-
cute iniţial.

22. O entitate este în general capabilă să facă estimări fiabile după ce a convenit 
următoarele aspecte cu celelalte părţi la tranzacţie:

(a) Drepturile exercitabile ale fiecărei părţi privind serviciile de furnizat şi 
de primit de către părţi;

(b) Contraprestaţia care urmează a fi schimbată; şi

(c) Modul şi condiţiile decontării.

 De asemenea, este de regulă necesar ca entitatea să deţină un sistem intern 
efi cient de prognozare şi raportare financiară. Entitatea analizează şi, când 
este necesar, revizuieşte estimările veniturilor pe măsură ce serviciul este exe-
cutat. Necesitatea unor asemenea revizuiri nu înseamnă neapărat că rezultatul 
tranzacţiei nu poate fi estimat în mod fiabil.

23. Stadiul de finalizare a unei tranzacţii poate fi determinat prin diverse metode. 
O entitate utilizează metoda care evaluează în mod fiabil serviciile executate. 
În funcţie de natura tranzacţiei, metodele pot include:

(a) Studii privind lucrările executate;

(b) Serviciile executate până la data respectivă ca procent din serviciile 
totale care trebuie executate; sau
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(c) Ponderea costurilor suportate până la data respectivă în totalul costurilor 
estimate ale tranzacţiei. Numai costurile care reflectă serviciile executate 
până la data respectivă sunt incluse în costurile suportate până la data în 
cauză. Numai costurile care reflectă serviciile executate sau care urmează 
a fi executate sunt incluse în costurile totale estimate ale tranzacţiei.

 Plăţile pe măsura execuţiei şi avansurile de la clienţi nu reflectă, de obicei, 
ser viciile executate.

24. Din motive practice, atunci când serviciile sunt executate prin intermediul unui 
număr nedeterminat de prestaţii într-un cadru temporal specificat, veniturile 
sunt recunoscute liniar pe parcursul cadrului temporal, în afară de cazul în care 
există dovezi că o altă metodă ar putea evidenţia mai bine stadiul de finalizare. 
Când o anumită prestaţie este mult mai importantă decât orice alte prestaţii, 
recunoaşterea veniturilor este amânată până în momentul în care prestaţia res-
pectivă este executată.

25. Când rezultatul unei tranzacţii care implică prestarea de servicii nu poate fi 
estimat în mod fiabil, venitul trebuie recunoscut doar în limita cheltuielilor 
recunoscute care pot fi recuperate.

26. În cadrul primelor etape ale unei tranzacţii se întâmplă deseori ca rezultatul 
tranzacţiei să nu poată fi estimat în mod fiabil. Cu toate acestea, ar putea exista 
probabilitatea ca entitatea să recupereze costurile de tranzacţie pe care le-a 
suportat. Prin urmare, veniturile sunt recunoscute doar în funcţie de costurile 
suportate care se preconizează că vor putea fi recuperate. Având în vedere că 
rezultatul tranzacţiei nu poate fi estimat în mod fiabil, nu se recunoaşte niciun 
surplus.

27. În cazul în care (a) rezultatul unei tranzacţii nu poate fi estimat în mod fiabil 
şi (b) recuperarea costurilor suportate nu este probabilă, veniturile nu sunt 
recunoscute, iar costurile suportate sunt recunoscute drept cheltuieli. În mo-
mentul în care nu mai există incertitudinile care împiedicau estimarea fiabilă 
a rezultatului contractului, veniturile sunt recunoscute în conformitate cu 
punctul 19 mai degrabă decât cu punctul 25.

Vânzarea bunurilor
28. Veniturile din vânzarea bunurilor trebuie recunoscute în momentul în care 

au fost îndeplinite toate condiţiile următoare:

(a) Entitatea a transferat cumpărătorului riscurile şi recompensele sem-
nificative aferente dreptului de proprietate asupra bunurilor;

(b) Entitatea nu menţine nici implicarea managerială continuă la ni-
velul asociat adesea cu dreptul de proprietate şi nici controlul efec tiv 
asupra bunurilor vândute;
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(c) Valoarea veniturilor poate fi evaluată în mod fiabil;

(d) Este probabil ca beneficiile economice sau potenţialul de servicii 
aso ciate tranzacţiei să îi revină entităţii; şi

(e) Costurile aferente respectivei tranzacţii care sunt suportate sau ur -
mează să fie suportate pot fi evaluate în mod fiabil.

29. Evaluarea momentului în care o entitate i-a transferat cumpărătorului riscurile 
şi recompensele semnificative aferente dreptului de proprietate asupra bunurilor 
impune o examinare a circumstanţelor în care s-a desfăşurat tranzacţia. În cele 
mai multe cazuri, transferul riscurilor şi recompenselor aferente dreptului de 
proprietate coincide cu transferul titlului legal de proprietate sau cu trece rea 
bunurilor în posesia cumpărătorului. Aceasta este situația în majoritatea vân-
zărilor. Totuşi, în alte cazuri, transferul riscurilor şi recompenselor aferen te drep-
tului de proprietate apare într-un moment diferit faţă de cel al transferu lui titlului 
legal de proprietate sau de cel al trecerii bunurilor în posesia cumpărătorului.

30. Dacă entitatea păstrează riscurile semnificative aferente proprietăţii, tran zacţia 
nu reprezintă o vânzare, iar veniturile nu sunt recunoscute. O entitate poate 
păstra un risc semnificativ aferent proprietăţii în mai multe modalităţi. Exemple 
de situaţii în care entitatea poate păstra riscurile şi recompensele semnificative 
aferente dreptului de proprietate sunt:

(a) Atunci când entitatea îşi asumă o obligaţie legată de rezultatele nesatis-
făcătoare neacoperite de prevederile normale de garanţie;

(b) Atunci când primirea veniturilor dintr-o anumită vânzare este condi ţio-
nată de primirea de către cumpărător a veniturilor din vânzarea sa de 
bunuri (de exemplu, când printr-o operaţiune de publicare a guvernului 
se distribuie materiale educaţionale şcolilor pe bază de vânzare sau 
retur);

(c) Atunci când bunurile sunt trimise, dar trebuie să fie instalate, iar insta-
larea reprezintă o parte semnificativă a contractului care nu a fost încă 
executată de către entitate; şi

(d) Atunci când cumpărătorul are dreptul de a anula cumpărarea dintr-un 
motiv specificat în contractul de vânzare-cumpărare, iar entitatea nu este 
sigură de probabilitatea returnării bunurilor.

31. Dacă o entitate păstrează doar un risc nesemnificativ aferent dreptului de pro-
prietate, atunci tranzacţia reprezintă o vânzare, iar veniturile sunt recunoscute. 
De exemplu, un vânzător poate păstra titlul de proprietate asupra bunurilor 
doar cu scopul de a asigura colectabilitatea sumei ce i se datorează. Într-un 
astfel de caz, dacă entitatea a transferat riscurile şi recompensele semnifica-
tive aferente dreptului de proprietate, tranzacţia este o vânzare, iar veniturile 
sunt recunoscute. Un alt exemplu al unei entităţi care păstrează doar un risc 
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nesemnificativ aferent dreptului de proprietate poate fi o vânzare cu o clauză 
de returnare a banilor în cazul în care cumpărătorul nu este satisfăcut. În ast-
fel de cazuri, veniturile sunt recunoscute la momentul vânzării, cu condiţia 
ca vânzătorul să poată estima în mod fiabil retururile viitoare şi să poată 
recunoaşte o datorie aferentă retururilor pe baza experienţei anterioare şi a 
altor factori relevanţi.

32. Veniturile sunt recunoscute numai atunci când este probabil ca beneficiile eco -
nomice sau potenţialul de servicii aferente tranzacţiei să fie generate pentru 
entitate. În anumite cazuri, acest lucru poate fi puţin probabil până în momentul 
primirii contraprestaţiei sau până când este înlăturată o incertitudine. De exem-
plu, veniturile pot depinde de abilitatea unei alte entităţi de a furniza bunuri 
conform unui contract, şi dacă există orice îndoială că acest lucru va avea loc, 
atunci recunoaşterea poate fi amânată până la producerea evenimentului. Când 
bunurile sunt furnizate, incertitudinea este eliminată şi venitul este recunoscut. 
Cu toate acestea, în momentul în care apare o incertitudine legată de colecta-
bilitatea unei sume incluse deja în venituri, suma care nu poate fi colectată sau 
suma a cărei colectare a încetat a mai fi probabilă este recunoscută mai degrabă 
drept cheltuială decât ca o ajustare a valorii veniturilor recunoscute iniţial.

Dobânzi, redevenţe şi dividende sau distribuiri similare
33. Veniturile rezultate din utilizarea de către terţi a activelor entităţii care 

ge nerează dobânzi, redevenţe şi dividende sau distribuiri similare trebuie 
recunoscute folosind tratamentul contabil prevăzut la punctul 34 atunci 
când:

(a) Este probabil ca beneficiile economice sau potenţialul de servicii aso-
ciate tranzacţiei să îi revină entităţii; şi

(b) Suma veniturilor poate fi evaluată în mod fiabil.

34. Veniturile trebuie recunoscute folosind următoarele tratamente contabile:

(a) Dobânzile trebuie recunoscute pe baza repartizării proporţionale 
în timp care ia în considerare randamentul efectiv al activului;

(b) Redevenţele trebuie recunoscute pe măsură ce sunt obţinute, în 
con formitate cu fondul economic al acordului în cauză; şi

(c) Dividendele sau distribuirile similare trebuie recunoscute atunci 
când se stabileşte dreptul acţionarului sau al entităţii de a primi 
plata.

35. Randamentul efectiv al unui activ reprezintă rata dobânzii necesară pentru 
actualizarea fluxului viitor al încasărilor de numerar preconizat pe parcursul 
vieţii activului pentru a echivala valoarea contabilă iniţială a activului. Venitu-
rile din dobânzi includ valoarea amortizării oricărei actualizări, prime sau altor 
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diferenţe dintre valoarea contabilă iniţială a unui titlu de creanţă şi valoarea sa 
la scadenţă.

36. Când dobânda neplătită a fost acumulată înainte de achiziţionarea unei in-
ves tiţii purtătoare de dobândă, încasarea ulterioară a dobânzii este distribuită 
între perioadele de preachiziţie şi postachiziţie; doar partea postachiziţie este 
recunoscută ca venit. Când dividendele sau distribuirile similare pentru acţiuni 
sunt declarate din surplusul net din preachiziţie, aceste dividende sau distribuiri 
similare sunt deduse din costul titlurilor de valoare în cauză. Dacă este dificil 
de făcut o asemenea alocare, în afară de cazul în care se realizează pe o bază 
arbitrară, dividendele sau distribuirile similare sunt recunoscute ca venit, cu 
excepţia cazului în care acestea reprezintă în mod clar o recuperare parţială a 
costului acţiunilor.

37. Redevenţele, cum ar fi redevenţele petroliere, se acumulează conform termenelor 
acordului relevant şi se recunosc de obicei pe această bază, în afara cazului 
în care, având în vedere fondul acordului, este mai potrivit să se recunoască 
veniturile pe alte baze sistematice şi raţionale.

38. Veniturile sunt recunoscute numai atunci când este probabil ca beneficiile eco-
nomice sau potenţialul de servicii aferente tranzacţiei să fie generate pentru 
en  titate. Cu toate acestea, în momentul în care apare o incertitudine legată de 
colectabilitatea unei sume incluse deja în venituri, suma care nu poate fi colec-
tată sau suma a cărei colectare a încetat a mai fi probabilă este recunoscută mai 
degrabă drept cheltuială decât ca o ajustare a valorii veniturilor recunoscute 
iniţial.

Prezentarea informaţiilor
39. O entitate trebuie să prezinte:

(a) Politicile contabile adoptate pentru recunoaşterea venitului, inclu
siv metodele adoptate pentru determinarea stadiului de execuţie a 
tranzacţiilor care implică prestarea de servicii;

(b) Valoarea fiecărei categorii semnificative de venit recunoscute în 
cursul perioadei, inclusiv venitul care rezultă din:

(i) Prestarea serviciilor;

(ii) Vânzarea bunurilor;

(iii) Dobândă;

(iv) Redevenţe; şi

(v) Dividende sau distribuiri similare; şi

(c) Valoarea veniturilor care rezultă din schimburile de bunuri sau ser-
vicii incluse în fiecare categorie semnificativă de venit.
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40. Îndrumări cu privire la prezentarea oricăror active contingente şi datorii con-
tingente pot fi găsite în IPSAS 19, Provizioane, datorii contingente şi active 
contingente. Activele contingente şi datoriile contingente pot rezulta din 
elemente cum ar fi costurile de garanţie, despăgubirile, penalizările sau posi-
bilele pierderi.

Data intrării în vigoare
41. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 iulie 2002 sau ulterior acestei 
date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 iulie 
2002, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

41A. Punctul 42 a fost modificat de IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Stan
dardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASuri) 
pe bază de angajamente, emis în ianuarie 2015. O entitate trebuie să aplice 
respectivul amendament pentru situaţiile financiare anuale care acoperă 
pe ri oadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se permite 
aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică IPSAS 33 pentru o 
perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, atunci amendamen-
tul trebuie aplicat şi pentru acea perioadă anterioară.

41B.  IPSAS 37, Angajamente comune, emis în ianuarie 2015, a modificat punc tul 10 
litera (b). O entitate trebuie să aplice respectivul amendament atunci când 
aplică IPSAS 37.

41C.  Punctele 2 și 3 au fost eliminate de documentul Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente 
pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea ante
rior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o perioadă 
care începe anterior datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte 
acest fapt.

41D.  Punctul 10 a fost modificat de IPSAS 41, emis în august 2018. O entitate 
trebuie să aplice acest amendament pentru situațiile financiare anuale 
care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2022 sau ulterior acestei 
date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
amendamentul pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 
2022, entitatea trebuie să prezinte acest fapt și, în același timp, să aplice 
IPSAS 41.

42. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
de finiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de 
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angajamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare 
în vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoțește, dar nu face parte din IPSAS 9. 

Revizuirea IPSAS 9 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC1. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. Această 
reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel: 

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea re-
feritoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de Conta-
bilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a entităților 
din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1. 
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Îndrumări de implementare
Prezentele îndrumări însoţesc, dar nu fac parte din IPSAS 9.

IG1. Entităţile din sectorul public generează venituri din tranzacţii care implică sau 
nu schimbul. Prezentul standard tratează veniturile care rezultă din tranzacţii de 
schimb. Veniturile din tranzacţii de schimb provin din:

(a) Vânzarea bunurilor sau prestarea serviciilor către terţe părţi; 

(b) Vânzarea bunurilor sau prestarea serviciilor către alte agenţii guvernamen-
tale; şi 

(c) Utilizarea de către terţe părţi a activelor entităţii care generează dobânzi, 
redevenţe şi dividende sau distribuiri similare. 

IG2. Aplicarea criteriilor de recunoaştere anumitor tranzacţii poate fi afectată de:

(a) Legislația din diferite ţări, care poate determina momentul în care entitatea 
tran s   feră cumpărătorului riscurile şi recompensele semnificative aferente 
drep tului de proprietate. Aşadar, exemplele din această secţiune a îndru-
mărilor de im plementare trebuie să fie citite în contextul legilor din ţara în 
care are loc tranzacţia; şi

(b) Natura relaţiei (contractuală sau de altă natură) dintre entitatea care plăteşte 
şi entitatea care primeşte venitul (adică entitatea poate fi de acord asupra 
unui anumit moment la care entitatea care primeşte venitul să îl recunoască).

Prestarea serviciilor

Locuinţe

IG3. Venitul din chirii din oferirea de locuinţe este recunoscut când venitul este obţinut 
în conformitate cu termenele acordului de închiriere.

Transport școlar

IG4. Venitul din costul de călătorie perceput pasagerilor pentru oferirea de transport 
școlar este recunoscut la momentul oferirii transportului.

Administrarea drumurilor cu taxă

IG5. Venitul din administrarea drumurilor cu taxă este recunoscut pe măsură ce este 
obţinut, pe baza uzurii drumurilor.

Desfăşurarea litigiilor în instanță

IG6. Venitul din desfăşurarea litigiilor în instanță poate fi recunoscut fie în funcţie de 
stadiul în care se află derularea procesului, fie pe baza perioadelor în decursul 
cărora se întruneşte tribunalul.
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Administrarea clădirilor, activelor sau serviciilor

IG7. Venitul provenit din administrarea clădirilor, activelor sau serviciilor este recu-
noscut conform termenelor contractuale pe măsură ce serviciile de administrare 
sunt prestate.

Cercetare ştiinţifică şi tehnologică

IG8. Venitul primit de la clienţi din contractele pentru efectuarea unei cercetări ştiinţifice 
şi tehnologice este recunoscut în funcţie de stadiul de finalizare a proiectelor 
individuale.

Onorarii de instalare

IG9. Onorariile de instalare se recunosc drept venituri în funcţie de stadiul de finalizare 
a instalării, cu excepţia cazului în care ele sunt asociate vânzării unui produs, 
situaţie în care se recunosc la momentul vânzării bunului.

Onorarii de asistenţă tehnică incluse în preţul produsului

IG10. În cazul în care preţul de vânzare al unui produs include o valoare identificabilă 
pentru prestarea ulterioară de servicii (de exemplu, asistenţa tehnică ulterioară 
vânzării şi perfecţionarea produsului după vânzarea unui program informatic), 
acea sumă este amânată şi recunoscută ca venit pe parcursul perioadei în care 
se prestează serviciile. Valoarea amânată va acoperi costurile preconizate pentru 
prestarea serviciilor conform acordului, precum şi rezultatele rezonabile din acele 
servicii.

Comisioanele agenției de asigurări

IG11. Comisioanele agenției de asigurări, primite sau de primit, care nu impun pres-
tarea altor servicii ulterioare de către agent, se recunosc drept venituri de către 
agenţi la datele de intrare în vigoare sau de înnoire a poliţelor aferente. Totuşi, 
dacă este probabil ca agentului să i se solicite prestarea altor servicii pe durata 
poliţei, atunci comisionul, total sau parţial, va fi amânat şi recunoscut ca venit 
pe parcursul perioadei în care poliţa este în vigoare.

Onorarii pentru servicii financiare

IG12. Recunoaşterea veniturilor din onorariile pentru servicii financiare de pinde de 
(a) sco pul în care sunt evaluate aceste onorarii şi de (b) baza contabilă aplicabilă 
instrumentelor financiare asociate. Descrierea onorariilor pentru ser vi cii financiare 
poate să nu indice natura şi fondul economic ale ser viciilor pres tate. De aceea, 
este necesar să se facă deosebirea între onorariile care sunt parte integrantă din 
randamentul efectiv al unui anumit instrument financiar, onorariile câştigate pe 
măsura prestării serviciilor şi onorariile câştigate la îndeplinirea unei obligaţii 
contractuale principale.
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(a) Onorarii care sunt parte integrantă a ratei dobânzii efective a unui 
in strument financiar

 Aceste onorarii se tratează, în general, ca o ajustare a ratei dobânzii efective. 
Totuşi, atunci când instrumentul financiar este evaluat la valoarea justă, cu 
mo dificarea valorii juste recunoscută în surplus sau deficit, onorariile sunt 
recunoscute ca venit în momentul recunoaşterii iniţiale a instrumentului.

(i) Onorarii de emitere primite de entitate în urma creării sau 
achiziţiei unui activ financiar, altul decât cele clasificate conform 
IPSAS 41 drept active financiare „la valoarea justă prin surplus 
sau deficit”

 Astfel de onorarii pot include o compensaţie pentru activităţi cum ar 
fi evaluarea stării financiare a debitorului, evaluarea şi înregistra rea 
garanţiilor, a garanţiilor reale şi a altor angajamente privind titlu rile 
de valoare, negocierea clauzelor aferente instrumentului, elaborarea 
şi pro cesa rea documentelor, precum şi încheierea tranzacţiei. Aceste 
onorarii fac parte integrantă din generarea unei implicări în instru-
mentul financiar rezultat şi, împreună cu costurile tranzacţiei aferente 
(conform definiţiei din IPSAS 41), sunt amânate şi recunoscute ca o 
ajustare a ratei dobânzii efective.

(ii) Onorarii de angajament primite de entitate pentru acordarea 
unui credit atunci când angajamentul de creditare nu intră sub 
incidenţa IPSAS 41

 Dacă este probabil ca entitatea să încheie un angajament de credi-
tare, iar angajamentul de creditare nu intră sub incidenţa IPSAS 41, 
onorariul de angajament primit constituie o recompensare a efortu-
rilor generate la achiziţia unui instrument financiar şi, împreună cu 
costurile de tranzacţie aferente (conform definiţiei din IPSAS 41), 
este amânat şi recunoscut ca o ajustare a ratei dobânzii efective. 
Dacă termenul angajamentului expiră fără ca împrumutul să mai 
fie solicitat, onorariul se recunoaşte ca venituri la data expirării. 
Angajamentele de creditare care intră sub incidenţa IPSAS 41 sunt 
contabilizate drept instrumente derivate şi evaluate la valoarea justă.

(iii) Onorarii de emitere primite la emiterea datoriilor financiare 
evaluate la cost amortizat

 Aceste onorarii sunt parte integrantă a generării unei implicări 
într-o datorie financiară. Atunci când o datorie financiară nu este 
clasificată „la valoarea justă prin surplus sau deficit”, onorariile de 
emitere primite sunt incluse, împreună cu costurile de tranzacţie 
aferente suportate (conform definiţiei din IPSAS 41), în valoarea 
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contabilă iniţială a datoriei financiare şi recunoscute ca o ajustare a 
ratei dobânzii efective. O entitate va face distincţie între onorariile 
şi costurile care sunt parte integrantă a ratei dobânzii efective pentru 
datoria finan  ci ară, pe de o parte, şi onorariile de emitere şi costurile 
de tranzacţie care ţin de dreptul de a furniza servicii, cum ar fi cele 
de gestionare a investiţiilor, pe de altă parte.

(b) Onorarii câştigate pe măsura prestării serviciilor

(i) Onorarii pentru administrarea unui credit

 Onorariile primite de o entitate pentru administrarea unui credit sunt 
recunoscute ca venit pe măsura prestării serviciilor.

(ii) Onorarii de angajament pentru acordarea unui credit atunci când 
angajamentul de creditare nu intră sub incidenţa IPSAS 41

 Dacă este improbabil să se încheie un anumit angajament de creditare, 
iar angajamentul de creditare nu intră sub incidenţa IPSAS 41, ono-
rariul de angajament se recunoaşte ca venit pe baza unei repartizări 
proporţionale pe parcursul perioadei de angajament. Angajamentele 
de creditare care intră sub incidenţa IPSAS 41 sunt contabilizate 
drept instrumente derivate şi evaluate la valoarea justă.

(iii) Onorarii de administrare a investiţiilor

 Onorariile percepute pentru administrarea investiţiilor sunt recu nos-
cute drept venit pe măsura prestării serviciilor.

 Costurile marginale direct atribuibile garantării unui contract de 
administrare a investiţiilor sunt recunoscute drept activ dacă pot fi 
identificate separat şi evaluate fiabil şi dacă este probabil ca ele să fie 
recuperate. Conform IPSAS 41, un cost marginal este un cost care 
nu ar fi fost suportat dacă entitatea nu ar fi garantat contractul de 
administrare a investiţiilor. Activul reprezintă dreptul contractual al 
entităţii de a beneficia de pe urma furnizării serviciilor de adminis-
trare a investiţiilor şi este amortizat pe măsură ce entitatea recunoaşte 
veniturile aferente. Dacă entitatea are un portofoliu de contracte de 
gestionare a investiţiilor, ea poate să evalueze recuperabilitatea aces-
tora pe baza portofoliului.

 Unele contracte de servicii financiare implică atât emiterea unuia 
sau mai multor instrumente financiare, cât şi furnizarea de servicii 
de gestionare a investiţiilor. Un exemplu poate fi un contract de 
economisire lunară pe termen lung corelat cu gestionarea unui 
portofoliu de acţiuni. Furnizorul contractului face distincţie între 
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costurile de tranzacţie care ţin de emiterea instrumentului financiar 
şi costurile de asigurare a dreptului de a oferi servicii de gestionare 
a investiţiilor.

(c) Onorarii care sunt primite la finalizarea unui serviciu important

 Onorariile sunt recunoscute ca venit la finalizarea unui serviciu important, 
precum în exemplele de mai jos.

(i) Comision de alocare a acţiunilor unui client

 Comisionul este recunoscut drept venit după alocarea acţiunilor.

(ii) Onorarii de plasament pentru angajarea unui împrumut între un 
debitor şi un investitor

 Onorariul este recunoscut drept venit la angajarea împrumutului.

(iii) Onorarii pentru împrumuturi sindicalizate

 Un onorariu de sindicalizare primit de o entitate care angajează un 
împrumut şi nu contribuie la acel împrumut (sau contribuie cu o par-
te, la aceeaşi rată a dobânzii efective în condiţii comparabile de risc 
precum ceilalţi participanţi) reprezintă o compensare a serviciului de 
sindicalizare. Un astfel de onorariu este recunoscut drept venit atunci 
când sindicalizarea este finalizată.

Taxe de acces

IG13. Veniturile obţinute în urma spectacolelor artistice, a banchetelor şi a altor eveni-
mente speciale se recunosc la data evenimentului respectiv. Atunci când se vinde 
un abonament pentru mai multe astfel de evenimente, taxa se alocă fiecărui eveni-
ment în funcţie de serviciile pe care acesta le presupune.

Taxe de şcolarizare

IG14. Veniturile se recunosc pe parcursul perioadei de şcolarizare.

Cotizaţii de iniţiere, intrare şi cotizații ale membrilor

IG15. Recunoaşterea veniturilor depinde de natura serviciilor prestate. În cazul în care 
cotizaţia este numai pentru calitatea de membru, iar toate celelalte servicii sau 
bunuri se plătesc separat, sau dacă există un abonament anual separat, cotizaţia 
se recunoaşte ca venit atunci când nu există nicio incertitudine majoră cu privire 
la colectabilitatea acesteia. În cazul în care cotizaţia îi dă dreptul membrului să 
beneficieze de servicii sau publicaţii care urmează să fie oferite pe parcursul 
perioadei abonamentului sau să cumpere bunuri sau servicii la un preţ mai mic 
decât cel perceput pentru cei care nu sunt membri, ea este recunoscută pe o bază 
care ia în considerare natura şi valoarea beneficiilor, precum şi momentul în care 
au fost oferite.
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Taxe de franciză sau de concesionare

IG16. Taxele de franciză sau de concesionare pot cuprinde prestarea de servicii iniţiale 
şi ulterioare, furnizarea de echipamente şi alte active corporale, precum şi de 
know-how. În consecinţă, taxele de franciză sau de concesionare se recunosc ca 
venit pe o bază care să reflecte scopul pentru care se percep taxele. Sunt adecvate 
următoarele metode de recunoaştere a taxei de franciză sau de concesionare:

(a) Furnizarea de echipamente şi alte active corporale

 Valoarea, bazată pe valoarea justă a activelor vândute, se recunoaşte ca 
venit la livrarea bunurilor sau la transferul titlului de proprietate.

(b) Prestarea de servicii iniţiale şi ulterioare

 Taxele aferente prestării periodice de servicii, fie că fac parte din taxa iniţială, 
fie că sunt percepute separat, se recunosc ca venit pe măsura prestării ser-
viciilor. Dacă taxa percepută separat nu acoperă costul serviciilor periodice, 
precum şi rezultate rezonabile, o parte din taxa iniţială, suficientă pentru a 
acoperi costul serviciilor periodice, precum şi să furnizeze rezultate rezona-
bile pentru acele servicii, este amânată şi recunoscută ca venit pe măsură 
ce serviciile sunt prestate.

(c) Taxa de franciză sau de concesionare continuă

 Taxele percepute pentru a beneficia de drepturile continue acordate prin 
acord sau pentru alte servicii prestate pe toată durata acordului se recunosc 
ca venit pe măsură ce se prestează serviciile sau se face uz de drepturile 
acordate.

(d) Tranzacţiile de intermediere

 Între francizor şi beneficiar se pot încheia tranzacţii prin care, în fond, 
fran cizorul acţionează ca agent al beneficiarului francizei. De exemplu, 
francizorul poate face comandă pentru anumite bunuri şi se poate angaja ca 
ele să îi fie livrate beneficiarului fără să obţină vreun rezultat din aceasta. 
Astfel de tranzacţii nu generează venit.

Onorarii pentru elaborarea programelor informatice personalizate

IG17. Onorariile pentru elaborarea programelor informatice personalizate se recunosc 
ca venit pe mă sura stadiului de elaborare a programului, inclusiv a prestării de 
servicii ulterior implementării programului informatic.

Vânzarea bunurilor

Vânzări „facturate, dar nelivrate”, prin care cumpărătorul devine proprietarul 
bunurilor şi acceptă facturarea lor, dar livrarea se amână la cererea acestuia

IG18. Veniturile se recunosc atunci când cumpărătorul intră în proprietatea bunurilor 
doar dacă:
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(a) Este probabil că se va efectua livrarea bunurilor;

(b) La data recunoaşterii vânzării, bunurile sunt disponibile, identificate şi 
gata să fie livrate cumpărătorului;

(c) Cumpărătorul confirmă în mod clar instrucţiunile de amânare a livrării; 
şi

(d) Se respectă termenele uzuale de plată.

 Veniturile nu se recunosc atunci când există doar intenţia de a dobândi sau 
de a produce bunurile în timp util pentru a fi livrate.

IG19. Bunuri expediate în anumite condiţii

(a) Instalare şi verificare

 Veniturile se recunosc, în mod normal, după ce cumpărătorul acceptă livrarea 
bunurilor şi se efectuează instalarea şi verificarea lor. Veniturile se recunosc 
însă imediat după acceptul de livrare dat de cumpărător atunci când:

(i) Procesul de instalare este simplu în esenţă; sau

(ii) Verificarea se efectuează numai cu scopul de a stabili preţul contrac-
tual.

(b) După aprobarea cumpărătorului, în cazul în care s-a negociat un drept 
limitat de returnare a bunurilor

 Dacă nu se poate determina cu certitudine posibilitatea de returnare a 
bunurilor, veniturile se recunosc după ce expedierea a fost formal acceptată 
de cumpărător sau după livrarea bunurilor şi după ce a trecut perioada de 
timp în care era permisă returnarea acestora.

(c) Vânzări în consignaţie prin care destinatarul (cumpărătorul) se anga-
jează să vândă bunurile în numele expeditorului (vânzătorului)

 Veniturile se recunosc de către expeditor după ce bunurile sunt vândute de 
destinatar unei terţe părţi.

(d) Vânzări cu plata în numerar la livrare

 Veniturile se recunosc după ce se efectuează livrarea şi se încasează nume-
rarul de către vânzător sau de către agentul acestuia.

Vânzări „puse deoparte” (layaway sales) prin care bunurile se livrează numai după 
ce cumpărătorul achită şi ultima rată a preţului de vânzare

IG20. Veniturile din astfel de vânzări se recunosc în momentul livrării bunurilor. 
Totuşi, când experienţa anterioară sugerează că majoritatea acestor vânzări se 
finalizează, se pot recunoaşte veniturile la primirea unui depozit cu o valoare 
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considerabilă, cu condiţia ca bunurile să fie disponibile, identificate şi gata să fie 
livrate cumpărătorului.

Comenzi pentru care se primeşte plata (sau plata parţială) înainte de livrarea  
bunurilor care nu sunt, la momentul respectiv, în stoc; de exemplu, bunurile  
urmează să fie fabricate sau vor fi livrate direct clientului de către o terţă parte

IG21. Veniturile se recunosc după livrarea bunurilor către cumpărător.

Acorduri de vânzare şi recumpărare (altele decât tranzacţiile swap) prin care 
vânzătorul fie se angajează să cumpere înapoi aceleaşi bunuri la o dată ulterioară, 
fie are o opţiune call de răscumpărare, sau prin care cumpărătorul deţine o opţiune 
put de a impune răscumpărarea bunurilor de către vânzător

IG22. Termenele acordului trebuie analizate pentru a stabili dacă, în esenţă, vânzătorul 
a transferat riscurile şi recompensele aferente dreptului de proprietate cumpă ră-
torului şi, prin urmare, dacă se recunoaşte venitul. Dacă vânzătorul deţine încă 
riscurile şi recompensele aferente dreptului de proprietate, deşi i-a transferat 
cumpărătorului titlul de proprietate asupra bunurilor, tranzacţia constituie doar 
un angajament financiar care nu implică realizarea de venituri.

Vânzări către intermediari, cum ar fi distribuitori, comercianţi şi terţe părţi, în 
vederea revânzării

IG23. Veniturile din astfel de vânzări se recunosc, în general, după transferul riscurilor 
şi recompenselor aferente dreptului de proprietate. Totuşi, în cazul în care 
cumpărătorul acţionează, în fond, ca agent al vânzătorului, tranzacţia se va trata 
ca o vânzare în consignaţie.

Abonamente la publicaţii şi produse similare

IG24. În cazul în care bunurile tranzacţionate au o valoare similară în fiecare perioadă, 
veniturile se recunosc după metoda liniară pe perioada în care se expediază bu-
nurile. Dacă bunurile au o valoare variabilă de la o perioadă la alta, veniturile 
se recunosc pe baza ponderii pe care o are valoarea vânzării bunului expediat în 
valoarea totală estimată a bunurilor vândute prin abonament.

Vânzări în rate, prin care contravaloarea se poate primi în rate

IG25. Venitul aferent preţului de vânzare, fără dobândă, se recunoaşte la data vânzării. 
Preţul de vânzare reprezintă valoarea actualizată a contravalorii, determinată prin 
actualizarea ratelor de primit cu rata dobânzii implicită. Dobânda se recunoaşte 
ca venit pe măsură ce se câştigă, pe o bază proporţională în timp folosind rata 
dobânzii implicită.

Vânzări imobiliare

IG26. Veniturile se recunosc, în mod normal, atunci când titlul de proprietate se transferă 
cumpărătorului. Totuși, în unele jurisdicţii cumpărătorului i se pot recunoaşte 
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drep turile asupra imobilului respectiv încă dinaintea transferului legal al titlu-
lui de proprietate şi, prin urmare, riscurile şi recompensele aferente dreptului 
de proprietate a imobilului se transferă în acest stadiu. În astfel de cazuri, în 
condiţiile în care vânzătorul nu mai are de îndeplinit alte obligaţii contractuale, 
este adecvată recunoaşterea veniturilor. În ambele situaţii, dacă vânzătorul trebuie 
să îndeplinească anumite obligaţii după transferul riscurilor şi recompenselor 
şi/sau al titlului de proprietate, veniturile se recunosc pe măsură ce se îndepli-
nesc obligaţiile respective. Un astfel de exemplu este o clădire sau alt edificiu a 
cărei/cărui construcţie nu a fost finalizată.

IG27. În anumite situaţii, vânzarea unui imobil se poate efectua în condiţiile unui 
grad de implicare continuă a vânzătorului, astfel încât riscurile şi recompensele 
aferente dreptului de proprietate nu au fost transferate. Asemenea exemple sunt 
(a) acordurile de vânzare şi răscumpărare care conţin opţiuni put şi call, precum 
şi (b) acordurile prin care vânzătorul garantează, pe o perioadă dată, ocuparea 
imobilului sau un anumit nivel de rentabilitate a investiţiei cumpărătorului. În 
astfel de cazuri, natura şi gradul de implicare continuă a vânzătorului determină 
modalitatea prin care se contabilizează tranzacţia. Aceasta poate fi contabilizată 
ca vânzare sau ca finanţare, leasing sau alt angajament de participare la profit. 
Dacă tranzacţia este contabilizată ca vânzare, implicarea continuă a vânzătorului 
poate amâna recunoaşterea veniturilor.

IG28. Vânzătorul trebuie să ia de asemenea în considerare mijlocul de plată şi dove zile 
privind angajamentul cumpărătorului de a achita în întregime imobilul. De exem-
plu, dacă valoarea agregată a sumelor achitate până în prezent, inclusiv avansul 
iniţial dat de cumpărător sau plăţile eşalonate realizate de cumpărător, nu este 
concludentă în ceea ce priveşte angajamentul cumpărătorului, atunci veniturile 
se recunosc doar în funcţie de numerarul primit.

Dobânzi, redevenţe şi dividende sau distribuiri similare

Onorarii pentru acordarea licenţei şi redevenţe

IG29. Licenţele şi redevenţele plătite pentru utilizarea activelor unei entităţi (cum ar fi 
mărci înregistrate, brevete, programe informatice, drepturi de autor pentru muzică 
şi filme artistice) se recunosc, în general, în concordanţă cu fondul economic al 
acordului. Din punct de vedere practic, recunoaşterea se poate face după metoda 
liniară pe toată durata contractului, de exemplu, în cazul în care beneficiarul li-
cenţei are dreptul de a utiliza o anumită tehnologie pentru o perioadă de timp 
specificată.

IG30. O cedare de drepturi în schimbul unei sume fixe sau al unei garanţii nereturnabile, 
în baza unui contract irevocabil (a) care îi permite beneficiarului licenţei să facă 
uz de acele drepturi fără alte constrângeri şi (b) în condiţiile în cadrul cărora li-
cenţiatorul nu are nicio altă obligaţie de îndeplinit, este, în fond, o vânzare. Un 
exemplu este un contract de licenţă pentru utilizarea unui program informatic, 
prin care licenţiatorul nu mai are nicio obligaţie ulterior livrării produsului. Alt 
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exemplu este acordarea dreptului de a prezenta un film artistic pe pieţe în cadrul 
cărora licenţiatorul nu are control asupra distribuitorului şi nu urmează să încaseze 
alte venituri din vânzări de bilete. În astfel de cazuri, venitul se recunoaşte la data 
vânzării.

IG31. În anumite situaţii, încasarea onorariului pentru acordarea licenţei sau a redevenţei 
depinde de producerea unui eveniment viitor. În astfel de cazuri, venitul se re-
cunoaşte numai dacă este probabil să se primească onorariul pentru licenţă sau 
redevenţă, adică, în general, atunci când are loc evenimentul respectiv.

Recunoaştere şi evaluare

Determinarea măsurii în care o entitate activează ca entitate decidentă sau ca 
intermediar (amendament din 2010)

IG32. Punctul 12 stipulează că „în cazul unei relaţii de reprezentare, intrările brute de 
beneficii economice sau potenţial de servicii includ sumele colectate în numele 
entității decidente care nu au drept rezultat creşteri ale activelor nete / capita-
lurilor proprii ale entităţii. Sumele colectate în numele entității decidente nu 
reprezintă venituri. În schimb, reprezintă venituri orice comision primit sau de 
primit pentru colectarea sau administrarea intrărilor brute”. Determinarea măsurii 
în care o entitate activează ca entitate decidentă sau ca intermediar presupune 
folosirea raţionamentului şi luarea în considerare a tuturor factorilor relevanți şi 
a circumstanţelor relevante.

IG33. O entitate acţionează ca o entitate decidentă atunci când este expusă la toate ris-
curile şi recompensele semnificative aferente vânzării de bunuri sau prestării de 
servicii. Caracteristicile care indică faptul că o entitate acţionează ca o entitate 
de cidentă includ:

(a) Entitatea are responsabilitatea principală de a furniza bunuri şi servicii 
cli entului sau de a onora comanda, de exemplu, este responsabilă pentru 
acceptabilitatea produselor sau serviciilor comandate sau achiziţionate de 
client;

(b) Entitatea are un risc privind stocurile anterior sau ulterior realizării comenzii 
de către client, pe parcursul livrării sau la returnare;

(c) Entitatea are libertatea de a stabili preţurile, fie direct, fie indirect, de exem-
plu, prin furnizarea de bunuri sau servicii suplimentare; şi

(d) Entitatea suportă riscul de credit al clientului pentru creanţele de încasat de 
la client.

IG34. O entitate acţionează ca un intermediar atunci când nu este expusă la toate riscurile 
şi recompensele semnificative aferente vânzării de bunuri sau prestării de servicii. 
O caracteristică ce indică faptul că o entitate acţionează ca un intermediar este 
aceea că valoarea obţinută de entitate este predeterminată, fiind fie o plată fixă 
pe tranzacţie, fie un procent declarat din valoarea facturată clientului.
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Comparaţie cu IAS 18
IPSAS 9, Venituri din tranzacţii de schimb, se bazează în principal pe IAS 18, Veni-
turi. Principalele diferenţe dintre IPSAS 9 şi IAS 18 sunt următoarele:

● Titlul IPSAS 9 diferă de cel al IAS 18 şi această diferenţă clarifică faptul că 
IPSAS 9 nu tratează veniturile din alte tranzacţii decât cele de schimb.

● Definiţia „venitului” adoptată în IPSAS 9 este similară definiţiei adoptate în 
IAS 18. Principala diferenţă constă în faptul că definiţia din IAS 18 se referă 
la activităţi curente. 

● În anumite situaţii, IPSAS 9 utilizează o terminologie diferită faţă de cea din 
IAS 18. Cel mai semnificativ exemplu este utilizarea termenului „active 
nete / ca pitaluri proprii” în IPSAS 9. Termenul echivalent din IAS 18 este 
„capitaluri proprii”.
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Recunoaştere

Prezentul Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) se 
bazează în principal pe Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 29 (reformulat 
în 1994), Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste, publicat de Consi-
liul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB). Extrasele din IAS 29 
sunt reproduse în această publicaţie a Consiliului pentru Standarde Internaţionale 
de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) al Federaţiei Internaţionale a 
Contabililor (IFAC) cu permisiunea Fundaţiei pentru Standarde Internaţionale de 
Raportare Financiară (IFRS). 

Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) 
este cel publicat de IASB în limba engleză, iar exemplare ale acestora pot fi obţinute 
direct de la departamentul de relații publice al Fundației IFRS, Columbus Building, 
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, United Kingdom.

E-mail: publications@ifrs.org

Internet: www.ifrs.org

IFRS-urile, IAS-urile, Proiectele de expunere şi alte publicaţii ale IASB sunt protejate 
de dreptul de autor al Fundaţiei IFRS.

„IFRS”, „IAS”, „IASB”, „IFRS Foundation”, „International Accounting Standards” 
şi „International Financial Reporting Standards” sunt mărci înregistrate ale Fundaţiei 
IFRS şi nu trebuie utilizate fără acordul Fundaţiei IFRS.

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020. 

IPSAS 10, Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste, a fost emis în 
iu lie 2001.

De la această dată, IPSAS 10 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2018 (emis în octombrie 2018)

● IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public (emis în ianuarie 
2017)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 2011 (emis în octombrie 2011)

● IPSAS 4, Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar (emis în decem-
brie 2006)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri (emis în ianuarie 2010)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri (emis în noiembrie 2010)

Tabelul punctelor modificate în IPSAS 10

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

Titlul dinaintea 
punctului 1

Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

octombrie 2011

1 Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

octombrie 2011
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

1A Modificat – punctul 1 
existent renumerotat ca 

1A

Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

octombrie 2011

Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

1 Modificat IPSAS 4 decembrie 2006

2 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

3 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016
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Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

11 Modificat IPSAS 4 decembrie 2006

17 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010

18 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010

20 Modificat IPSAS 4 decembrie 2006
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28 Modificat Documentul  
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noiembrie 2010

1 Punctele următoare au fost renumerotate.
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38F Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

39 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 10, Raportarea 
financiară în economiile hiperinflaţioniste, este prezentat la punctele 1-39. Toate 
punctele au autoritate egală. IPSAS 10 trebuie citit în contextul obiectivului său, al 
Bazei pentru concluzii, al Prefeţei la Standardele Internaţionale de Contabilitate 
pentru Sectorul Public şi al Cadrului general conceptual de raportare financiară 
cu scop general pentru entităţile din sectorul public. IPSAS 3, Politici contabile, 
modificări ale estimărilor contabile şi erori, oferă o bază pentru selectarea şi apli-
carea politicilor contabile în absenţa unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
1. Obiectivul prezentului standard este de a prescrie tratamentul contabil în 

si tuaţiile financiare consolidate şi separate ale unei entităţi a cărei monedă 
func ţională este moneda unei economii hiperinflaţioniste. Standardul specifică 
şi care este tratamentul contabil atunci când o economie încetează să mai fie 
hiperinflaţionistă.

Domeniu de aplicare
1A. O entitate care întocmeşte şi prezintă situaţii financiare conform conta-

bilităţii pe bază de angajamente trebuie să aplice prezentul standard 
si tua  ţiilor financiare, inclusiv situaţiilor financiare consolidate, ale 
oricărei entităţi a cărei monedă funcţională este moneda unei economii 
hiperinflaţioniste.

2. [Eliminat] 

3. [Eliminat]

4. Într-o economie hiperinflaţionistă nu este utilă raportarea fără retratare a rezul-
tatelor din exploatare şi a poziţiei financiare în moneda locală. Banii îşi pierd 
puterea de cumpărare într-o asemenea măsură încât compararea sumelor ce 
rezultă din tranzacţii şi alte evenimente care au avut loc la momente diferite, 
chiar în timpul aceleiaşi perioade contabile, induce în eroare.

5. Prezentul standard nu stabileşte o rată absolută de la care se consideră că există 
hiperinflaţie. Momentul în care retratarea situaţiilor financiare în conformitate cu 
prezentul standard devine necesară este o problemă de raţionament profesional. 
Hiperinflaţia este indicată de caracteristici ale mediului economic al unei ţări, 
care includ, fără a se limita la acestea, următoarele:

(a) Majoritatea populaţiei preferă să-şi păstreze patrimoniul în active ne-
monetare sau într-o valută relativ stabilă. Sumele deţinute în moneda 
lo cală sunt imediat investite pentru a păstra puterea de cumpărare.

(b) Majoritatea populaţiei apreciază valorile monetare în raport cu o valută 
relativ stabilă, şi nu în raport cu moneda locală. Preţurile pot fi exprimate 
în acea valută.

(c) Vânzările şi cumpărările pe credit au loc la preţuri care compensează 
pierderea estimată a puterii de cumpărare în timpul perioadei de creditare, 
chiar dacă perioada este scurtă.

(d) Ratele dobânzilor, salariile şi preţurile sunt legate de un indice de preţuri.

(e) Rata cumulată a inflaţiei pe trei ani se apropie de sau depăşeşte 100%.

6. Este de preferat ca toate entităţile care raportează în moneda aceleiaşi econo-
 mii hiperinflaţioniste să aplice prezentul standard de la aceeaşi dată. Cu toate 
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acestea, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare ale oricărei entităţi 
de la începutul perioadei de raportare în care s-a identificat existenţa hiper in-
flaţiei în ţara în a cărei monedă se raportează.

Definiţii
7. Următorii termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul specificat 

în continuare:

 Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care este recu noscut un 
activ în situaţia poziţiei financiare după ce se deduc amortizarea cumulată 
şi pierderile cumulate din depreciere aferente.

 Valoarea contabilă a unei datorii este valoarea la care este re cunoscută o 
datorie în situaţia poziţiei financiare.

 Elementele nemonetare reprezintă elementele care nu sunt elemente mo-
netare.

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat. 

Retratarea situaţiilor financiare
8. Preţurile variază în timp ca rezultat al unor factori diverşi, specifici sau ge ne-

rali, de natură politică, economică şi socială. Factorii specifici, cum ar fi mo-
dificările cererii şi ofertei şi schimbările tehnologice, pot cauza creşterea sau 
descreşterea semnificativă a preţurilor individuale, independent unele de 
celelalte. În plus, factorii generali pot avea drept rezultat modificări ale nive-
lului general al preţurilor şi deci ale puterii generale de cumpărare a banilor.

9. Într-o economie hiperinflaţionistă, utilitatea situaţiilor financiare creşte substan-
ţial dacă acestea sunt exprimate în funcţie de unitatea de măsură curentă la data 
de raportare. În consecinţă, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare ale 
entităţilor care raportează în moneda unei economii hiperinflaţioniste. Prezen-
tarea informaţiilor impuse de prezentul standard ca anexă la situaţiile financiare 
neretratate nu este permisă. Mai mult, nu este recomandată prezentarea separată 
a situaţiilor financiare înainte de retratare.

10. Multe entităţi din sectorul public includ în situaţiile financiare informaţii re-
feritoare la buget, pentru a facilita comparaţiile cu bugetul. Atunci când se 
în tâmplă acest lucru, informaţiile bugetare trebuie de asemenea retratate în 
conformitate cu prezentul standard.

11. Situaţiile financiare ale unei entităţi a cărei monedă funcţională este moneda 
unei economii hiperinflaţioniste trebuie exprimate în raport cu unitatea 
de măsură curentă la data de raportare. Sumele corespondente perioadei 
anterioare prevăzute de IPSAS 1 şi orice informaţii referitoare la perioa-
dele precedente trebuie, de asemenea, exprimate în raport cu unitatea de 
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măsură curentă la data de raportare. În scopul prezentării unor valori 
comparative într-o monedă de prezentare diferită se aplică punctele 47 
litera (b) şi 48 din IPSAS 4, Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar.

12. Surplusul sau deficitul aferent poziţiei monetare nete trebuie prezentat se-
parat în situaţia performanţei financiare.

13. Retratarea situaţiilor financiare în concordanţă cu prezentul standard necesită 
aplicarea anumitor proceduri, precum şi a raţionamentului profesional. Aplicarea 
consecventă a acestor proceduri şi raţionamente de la o perioadă la alta este 
mult mai importantă decât acurateţea absolută a valorilor rezultate incluse în 
situaţiile financiare retratate.

Situaţia poziţiei financiare

14. Valorile din situaţia poziţiei financiare care nu sunt deja exprimate în raport 
cu unitatea de măsură curentă la data de raportare sunt retratate prin aplicarea 
unui indice general al preţurilor. 

15. Elementele monetare nu sunt retratate, întrucât ele sunt deja exprimate în raport 
cu unitatea monetară curentă la data de raportare. Elementele monetare sunt 
disponibilităţile băneşti şi activele şi datoriile de încasat sau de plătit în valori 
fixe sau determinabile.

16. Activele şi datoriile legate prin contract de modificarea preţurilor, cum sunt 
obligaţiunile şi împrumuturile care se indexează, sunt ajustate în concordanţă 
cu contractul pentru a se stabili valoarea la data de raportare. Aceste elemente 
sunt contabilizate în situaţia retratată a poziţiei financiare la această valoare 
ajustată.

17. Toate celelalte active şi datorii sunt nemonetare. Unele elemente nemonetare 
sunt înregistrate la valori curente la data de raportare, ca, de exemplu, valoarea 
realizabilă netă şi valoarea justă, deci ele nu sunt retratate. Toate celelalte active 
şi datorii nemonetare sunt retratate.

18. Cele mai multe elemente nemonetare sunt contabilizate la cost sau la cost minus 
amortizare; prin urmare, ele sunt exprimate la valori curente la data achiziţiei. 
Costul retratat sau costul minus amortizarea retratat pentru fiecare element 
este determinat prin aplicarea la costul istoric şi la amortizarea cumulată a 
variaţiei unui indice general al preţurilor de la data achiziţiei până la data de 
raportare. De exemplu, imobilizările corporale, stocurile de materii prime şi 
mărfuri, fondul comercial, brevetele, mărcile înregistrate şi activele similare 
sunt retratate de la data cumpărării lor. Stocurile de semifabricate şi produse 
finite sunt retratate de la data apariţiei costurilor de achiziţie şi de prelucrare.

19. Se poate întâmpla ca înregistrările detaliate ale datelor de achiziţie ale imo-
bilizărilor corporale să nu fie disponibile sau să nu poată fi estimate. În aceste 
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circumstanţe poate fi necesară, în prima perioadă de aplicare a prezentului 
standard, folosirea unei evaluări profesionale independente a valorii elementelor 
drept bază pentru retratare.

20. Se poate întâmpla să nu fie disponibil un indice general al preţurilor pentru 
pe rioadele pentru care retratarea imobilizărilor corporale este prevăzută de 
prezentul standard. În aceste cazuri, poate fi necesară utilizarea unei estimări 
bazate, de exemplu, pe variaţiile cursului de schimb valutar dintre moneda 
funcţională şi o valută relativ stabilă.

21. Unele elemente nemonetare sunt contabilizate la valori curente la alte date decât 
cea a achiziţiei sau cea a situaţiei poziţiei financiare, de exemplu, imobilizările 
corporale care au fost reevaluate la o dată anterioară. În aceste cazuri, valorile 
contabile sunt retratate de la data reevaluării.

22. Pentru a determina dacă valoarea retratată a unui element nemonetar a fost 
depreciată şi trebuie să fie redusă, o entitate aplică testele de depreciere re-
levante din IPSAS 21, Deprecierea activelor generatoare de fluxuri nemo-
netare, sau IPSAS 26, Deprecierea activelor generatoare de numerar. De 
exem plu, valorile retratate ale imobilizărilor corporale, fondului comercial, 
bre vetelor şi mărcilor sunt reduse la valorile recuperabile sau la valorile recu-
perabile ale serviciilor, acolo unde este cazul, iar valorile retratate ale stocuri-
lor sunt reduse la valoarea realizabilă netă sau la costul de înlocuire curent. 
Este posibil ca o entitate în care s-a investit contabilizată prin metoda punerii 
în echivalenţă să raporteze în moneda unei economii hiperinflaţioniste. Situaţia 
poziţiei financiare şi situaţia performanţei financiare ale unei astfel de entităţi 
în care s-a investit sunt retratate în concordanţă cu prezentul standard pentru 
a determina partea investitorului din activele nete / capitalurile proprii şi din 
surplusul sau deficitul acesteia. Atunci când situaţiile financiare retratate ale 
entităţii în care s-a investit sunt exprimate în valută, ele vor fi convertite la 
cursurile de închidere.

23. Impactul inflaţiei este, de obicei, recunoscut în costurile îndatorării. Este ina-
dec  vată efectuarea simultană în cursul aceleiaşi perioade atât a retratării chel-
tuielilor de capital finanţate prin împrumuturi, cât şi a capitalizării acelei părţi 
din costurile îndatorării care compensează inflaţia. Această parte a costurilor 
îndatorării este recunoscută ca o cheltuială în perioada în care costurile au fost 
suportate.

24. O entitate poate dobândi active printr-un angajament care îi permite să amâne 
plata fără a suporta o cheltuială explicită cu dobânda. Atunci când nu se poate 
determina valoarea dobânzii, astfel de active sunt retratate de la data plăţii, şi 
nu de la data cumpărării.

25. La începutul primei perioade de aplicare a prezentului standard, componentele 
activelor nete / capitalurilor proprii, cu excepţia surplusului/deficitului acumulat 
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şi a rezervei din reevaluare, sunt retratate prin aplicarea unui indice general al 
preţurilor de la datele la care componentele au fost aduse drept contribuţie sau 
au apărut în alt fel. Orice rezervă din reevaluare care a apărut în perioadele 
anterioare este eliminată. Surplusul/deficitul acumulat retratat derivă din toate 
celelalte valori ale situaţiei retratate a poziţiei financiare.

26. La sfârşitul primei perioade şi în perioadele ulterioare, toate componentele 
activelor nete / capitalurilor proprii sunt retratate prin aplicarea unui indice 
general al preţurilor de la începutul perioadei sau de la data contribuţiei, dacă 
aceasta a fost ulterioară. Modificările activelor nete / capitalurilor proprii în 
de  cursul perioadei sunt prezentate în conformitate cu IPSAS 1.

Situaţia performanţei financiare

27. Prezentul standard prevede ca toate elementele din situaţia performanţei financi-
are să fie exprimate în raport cu unitatea de măsură curentă la data de raportare. 
Prin urmare, toate valorile trebuie să fie retratate prin aplicarea variaţiei indicelui 
general al preţurilor de la datele la care elementele de venituri şi cheltuieli au 
fost iniţial înregistrate.

Câştig sau pierdere din poziţia monetară netă 

28. Într-o perioadă de inflaţie, o entitate care deţine un excedent de active mo-
netare peste datoriile monetare pierde putere de cumpărare, iar o entitate cu 
un excedent de datorii monetare peste activele monetare câştigă putere de 
cumpărare, în măsura în care activele şi datoriile nu sunt legate de un nivel al 
preţurilor. Acest câştig sau această pierdere din poziţia monetară netă poate fi 
derivat ca diferenţa rezultată din retratarea activelor nemonetare, a câştigurilor 
sau pierderilor cumulate şi a elementelor din situaţia performanţei financiare şi 
din ajustarea activelor şi datoriilor legate de un indice. Câştigul sau pierderea 
poate fi estimat(ă) prin aplicarea variaţiei unui indice general al preţurilor la 
media ponderată a diferenţei dintre activele şi datoriile monetare ale perioadei 
respective.

29. Câştigul sau pierderea din poziţia monetară netă este inclus(ă) în situaţia per for-
manţei financiare. Ajustarea activelor şi datoriilor respective legate prin contract 
de variaţia preţurilor în conformitate cu punctul 16 se compensează cu câştigul 
sau pierderea din poziţia monetară netă. Alte elemente din situaţia performan ţei 
financiare, precum veniturile şi cheltuielile din dobânzi, şi dife renţele de curs va-
lutar aferente fondurilor investite sau împrumutate sunt, de asemenea, asociate 
cu poziţia monetară netă. Deşi astfel de elemente sunt prezentate separat, poate 
fi utilă prezentarea lor în situaţia performanţei financiare împreună cu câştigul 
sau pierderea din poziţia monetară netă.

Situaţia fluxurilor de trezorerie

30. Prezentul standard prevede ca toate elementele din situaţia fluxurilor de trezore-
rie să fie exprimate în raport cu unitatea de măsură curentă la data de raportare.
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Sume corespondente

31. Sumele corespondente pentru perioada de raportare anterioară, bazate fie pe 
modelul costului istoric, fie pe cel al costului curent, sunt retratate prin aplicarea 
unui indice general al preţurilor în aşa fel încât situaţiile financiare comparative 
să fie prezentate în raport cu unitatea de măsură curentă la sfârşitul perioadei 
de raportare. Informaţiile aferente perioadelor anterioare sunt, de asemenea, 
exprimate în raport cu unitatea de măsură curentă la finalul perioadei de ra-
portare. În scopul prezentării de sume comparative într-o monedă de prezentare 
diferită se aplică punctele 47 litera (b) şi 48 din IPSAS 4.

Situaţii financiare consolidate

32. O entitate care controlează ce raportează în moneda unei economii hiperin-
fla ţioniste poate avea entităţi controlate care raportează, de asemenea, în mo-
nedele unor economii hiperinflaţioniste. Situaţiile financiare ale oricărei ast fel 
de entităţi controlate trebuie să fie retratate prin aplicarea unui indice ge neral 
al preţurilor din ţara în a cărei monedă se raportează înainte de a fi incluse în 
situaţiile financiare consolidate emise de entitatea care controlează. În cazul 
în care o astfel de entitate controlată este o entitate controlată din străinătate, 
situaţiile sale financiare retratate sunt convertite la cursurile de închidere. 
Situaţiile financiare ale entităţilor controlate care nu raportează în monedele 
economiilor hiperinflaţioniste sunt tratate în concordanţă cu IPSAS 4.

33. Dacă se consolidează situaţii financiare cu date de raportare diferite, toate ele-
mentele, monetare sau nemonetare, trebuie să fie retratate în raport cu unitatea 
de măsură curentă la data întocmirii situaţiilor financiare consolidate. 

Selectarea şi utilizarea indicelui general al preţurilor

34. Retratarea situaţiilor financiare în conformitate cu prezentul standard impune 
folosirea unui indice general al preţurilor care să reflecte modificările puterii 
generale de cumpărare. Este de preferat ca toate entităţile care raportează în 
moneda aceleiaşi economii să folosească acelaşi indice.

Economii care încetează să mai fie hiperinflaţioniste
35. Atunci când o economie încetează să mai fie hiperinflaţionistă şi o entitate 

între rupe întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare în conformitate 
cu prezentul standard, aceasta trebuie să trateze valorile exprimate în 
unitatea de măsură existentă la finalul perioadei de raportare anterioare 
ca bază pentru valorile contabile ale situaţiilor financiare ulterioare.

Prezentări de informaţii
36. Trebuie prezentate următoarele informaţii:

(a) Faptul că situaţiile financiare şi sumele corespondente ale perioa-
delor anterioare au fost retratate pentru a reflecta modificarea pu-
terii generale de cumpărare a monedei funcţionale şi, în consecinţă, 
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sunt exprimate în raport cu unitatea de măsură curentă la data de 
raportare; şi

(b) Identitatea şi nivelul indicelui preţurilor la data de raportare, 
precum şi variaţia acestui indice în timpul perioadei de raportare 
curente şi al celei anterioare. 

37. Prezentările de informaţii impuse de prezentul standard sunt necesare pentru a 
clarifica baza tratării efectelor hiperinflaţiei în cadrul situaţiilor financiare. Ele 
au şi scopul de a oferi alte informaţii necesare pentru înţelegerea acestei baze 
şi a valorilor rezultate. 

Data intrării în vigoare
38. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 iulie 2002 sau ulterior acestei 
date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 iulie 
2002, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

38A. Punctele 17, 18 şi 22 au fost modificate de documentul Îmbunătăţiri la 
IPSASuri emis în ianuarie 2010. O entitate trebuie să aplice respectivele 
amendamente pentru situaţiile financiare anuale care acoperă perioadele 
care încep la 1 ianuarie 2011 sau ulterior acestei date. Se încurajează apli-
carea anterior acestei date.

38B. Punctul 1 existent a fost renumerotat ca 1A, iar noul punct 1 a fost inse rat 
prin documentul Îmbunătăţiri la IPSASuri 2011 emis în octombrie 2011. 
O entitate trebuie să aplice respectivul amendament pentru situaţiile fi
nanciare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2013 sau 
ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă 
o entitate aplică amendamentul pentru o perioadă care începe anterior 
da tei de 1 ia nua rie 2013, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

38C. Punctul 39 a fost modificat de IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Stan
 dardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASuri) 
pe bază de angajamente, emis în ianuarie 2015. O entitate trebuie să aplice 
respectivul amendament pentru situaţiile financiare anuale care acoperă 
perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se permite 
aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică IPSAS 33 pentru o 
perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, atunci amenda
mentul trebuie aplicat şi pentru acea perioadă anterioară.

38D. Punctele 2 și 3 au fost eliminate de documentul Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis în ianuarie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivele amenda
mente pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care 
încep la 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea 
anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o 
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perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie 
să prezinte acest fapt.

38E. Punctul 22 a fost modificat de IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sec
torul public, emis în ianuarie 2017. O entitate trebuie să aplice acest amen
dament pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care 
încep la 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea 
anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o 
perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2019, entitatea trebuie 
să prezinte acest fapt și, în același timp, să aplice IPSAS 40.

38F. Punctele 1A și 9 au fost modificate de documentul Îmbunătățiri la IPSASuri 
2018, emis în octombrie 2018. O entitate trebuie să aplice aceste amenda
mente pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care 
încep la 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea 
anterior acestei date.

39. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
definiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
gajamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 10. 

Revizuirea IPSAS 10 ca rezultat al documentului Îmbunătăţiri la IFRSuri, 
emis de IASB în 2008 

BC1. IPSASB a analizat revizuirile la IAS 29 incluse în documentul Îmbunătăţiri la 
IFRS-uri emis de IASB în mai 2008 şi în general a fost de acord cu motivele 
IASB pentru revizuirea standardului. IPSASB a ajuns la concluzia că nu existau 
motive specifice sectorului public pentru a nu adopta modificările.

Revizuirea IPSAS 10 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC2. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. Această 
reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel: 

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea 
referitoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de Conta-
bilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a entităților 
din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1.

Revizuirea IPSAS 10 ca rezultat al documentului Îmbunătățiri la IPSAS 2018

BC3. Punctele 1A și 9 se referă la „situațiile financiare primare”. Părțile interesate au 
exprimat preocupări cu privire la faptul că acest termen nu este definit în IPSAS 
și astfel ar putea genera confuzie. IPSASB a menționat că termenul „situații fi-
nanciare” este utilizat în alte părți în IPSAS cu același sens. În mod similar, 
IAS 29, Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste, utilizează ter-
menul „situațiile financiare” și nu „situațiile financiare primare” la punctele 
echivalente. În consecință, IPSASB a fost de acord să standardizeze terminolo-
gia și să înlocuiască termenul „situații financiare primare” cu termenul „situații 
financiare” peste tot unde apare acest termen.
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Exemplu ilustrativ
Prezentul exemplu însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 10.

IE1. Prezentul standard cuprinde dispoziţii pentru retratarea situaţiilor financiare, in-
clusiv a situaţiilor financiare consolidate, ale entităţilor care raportează în moneda 
unei economii hiperinflaţioniste.

IE2. Următorul exemplu ilustrează procesul de retratare a situaţiilor financiare. La 
întocmirea acestei exemplificări:

● Câştigul din poziţia monetară netă aferent perioadei a fost indirect deri-
vat ca diferenţa care rezultă din retratarea activelor şi datoriilor nemo-
netare, a câştigurilor sau pierderilor cumulate şi a elementelor din situaţia 
performanţei financiare (a se vedea punctul 28).

● S-a presupus că stocurile existente la sfârşitul perioadei de raportare au fost 
achiziţionate mai târziu în perioada de raportare, când indicele general al 
inflaţiei a fost de 170.

● Indicele general al preţurilor a fost de 120 la începutul perioadei, de 180 la 
sfârşitul perioadei şi a avut media de 150 în decursul perioadei.

● Se presupune că veniturile şi cheltuielile, altele decât amortizarea, vor creşte 
în mod egal în decursul perioadei de raportare.

● Activele al căror cost istoric a fost de 7.500 au fost complet amortizate şi 
înlăturate; valoarea de recuperare a acestora este zero.
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Raportarea financiară în condiţii de hiperinflaţie 

Exemplu

NB: Prezentul standard (punctul 27) prevede ca elementele situaţiei performanţei financiare să fie retratate 
utilizând modificările indicelui de la datele la care tranzacţiile au fost înregistrate. În acest exemplu, elementele 
de venit şi cheltuială, altele decât amortizarea, cresc în mod egal în decursul perioadei de raportare şi a fost 
aplicată o medie a ratei inflaţiei. Câştigul din poziţia monetară netă a fost derivat indirect (a se vedea coloana 
finală) prin aplicarea indicelui general al preţurilor elementelor nemonetare din situaţia poziţiei financiare şi 
din situaţia performanţei financiare (punctul 28).

(Conform
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Comparaţie cu IAS 29
IPSAS 10, Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste, se bazează în 
principal pe IAS 29, Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste, şi include 
amendamentele efectuate la IAS 29 în cadrul documentului Îmbunătăţiri la IFRS-uri 
emis în mai 2008. Principalele diferenţe dintre IPSAS 10 şi IAS 29 sunt următoarele:

● În anumite situaţii, IPSAS 10 utilizează o terminologie diferită faţă de cea 
din IAS 29. Cel mai semnificativ exemplu este utilizarea termenilor „veni-
turi” (revenue), „situaţia performanţei financiare” şi „active nete / capitaluri 
proprii” în IPSAS 10. Termenii echivalenţi din IAS 29 sunt „venit” (income), 
„situaţia veniturilor şi cheltuielilor” şi „capitaluri proprii”.

● IAS 29 conţine îndrumări cu privire la retratarea situaţiilor financiare la costul 
curent. IPSAS 10 nu include aceste îndrumări.

● IPSAS 10 conţine un exemplu ilustrativ care prezintă procesul de retratare 
a situaţiilor financiare, utilizând o metodă indirectă, ale unei entităţi care 
raportează în moneda unei economii hiperinflaţioniste.
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IPSAS 11 – CONTRACTE DE CONSTRUCŢIE
Recunoaştere

Prezentul Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) se 
bazează în principal pe Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 11 (revizuit în 
1993), Contracte de construcţie, publicat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale 
de Contabilitate (IASB). Extrasele din IAS 11 sunt reproduse în această publicaţie a 
Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 
(IPSASB) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) cu permisiunea Fundaţiei 
pentru Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) 
este cel publicat de IASB în limba engleză, iar exemplare ale acestora pot fi obţinute 
direct de la departamentul de relații publice al Fundației IFRS, Columbus Building, 
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, United Kingdom.

E-mail: publications@ifrs.org

Internet: www.ifrs.org

IFRS-urile, IAS-urile, Proiectele de expunere şi alte publicaţii ale IASB sunt protejate 
de dreptul de autor al Fundaţiei IFRS.

„IFRS”, „IAS”, „IASB”, „IFRS Foundation”, „International Accounting Standards” 
şi „International Financial Reporting Standards” sunt mărci înregistrate ale Fundaţiei 
IFRS şi nu trebuie utilizate fără acordul Fundaţiei IFRS.

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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IPSAS 11 – CONTRACTE DE CONSTRUCŢIE
Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020. 

IPSAS 11, Contracte de construcţie, a fost emis în iulie 2001.

De la această dată, IPSAS 11 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2015 (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

Tabelul punctelor modificate în IPSAS 11

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

2 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

3 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

30 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

45 Modificat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

57A Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

57B Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

58 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 11, Contracte de 
con strucţie, este prezentat în obiectiv şi la punctele 1-58. Toate punctele au au-
to ritate egală. IPSAS 11 trebuie citit în contextul obiectivului său, al Prefeţei la 
Stan dardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi al Cadrului 
general conceptual de raportare financiară cu scop general pentru entităţile din 
sec torul public. IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile 
şi erori, oferă o bază pentru selectarea şi aplicarea politicilor contabile în absenţa 
unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
Obiectivul prezentului standard este de a prescrie tratamentul contabil pentru costurile 
şi veniturile aferente contractelor de construcţie. Standardul:

● Identifică acele contracte care pot fi clasificate drept contracte de construcţie;

● Oferă îndrumări cu privire la tipurile de contracte de construcţie care apar în 
sec torul public; şi 

● Specifică baza de recunoaştere şi de prezentare a cheltuielilor contractuale şi, 
dacă este relevant, a veniturilor contractuale. 

Ca urmare a naturii activității desfășurate în baza contractelor de construcție, data la 
care începe activitatea contractuală și data la care este finalizată aceasta se înscriu, de 
regulă, în perioade de raportare diferite.

În multe jurisdicții, contractele de construcție încheiate de entitățile din sectorul public 
nu vor specifica o valoare a venitului contractual. Mai degrabă, finanțarea activității de 
construcție va fi oferită printr-o acordare sau o alocare similară a veniturilor guverna-
mentale generale sau prin acordarea de fonduri de sprijin sau subvenții. În aceste cazuri, 
problema principală a contabilizării contractelor de construcție o reprezintă (a) alocarea 
costurilor contractuale acelor perioade de raportare în care au fost realizate lucrările de 
construcție și (b) recunoașterea cheltuielilor aferente.

În anumite jurisdicţii, contractele de construcţie încheiate de entităţile din sectorul public 
pot fi stabilite pe o bază comercială sau pe o bază necomercială cu recuperarea costului 
integral sau parţial. În aceste cazuri, problema principală a contabilizării contractelor 
de construcţie o reprezintă alocarea atât a venitului contractual, cât şi a costurilor con-
tractuale în cadrul perioadelor de raportare în care se execută lucrările de construcţie.

Domeniu de aplicare
1. Un antreprenor care întocmeşte şi prezintă situaţii financiare conform con -

tabilităţii pe bază de angajamente trebuie să aplice prezentul standard în 
con   ta bilizarea contractelor de construcţie.

2. [Eliminat]

3. [Eliminat]

Definiţii
4. Următorii termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul specificat 

în continuare:

 Contractul de construcţie este un contract, sau un angajament irevocabil 
similar, negociat în mod specific pentru construirea unui activ sau a unei 
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combinări de active care sunt strâns interconectate sau interdependente 
în ceea ce privește proiectarea, tehnologia și funcția lor sau scopul ori 
utilizarea lor final(ă).

 Antreprenorul este o entitate care realizează lucrări de construcţie în 
conformitate cu un contract de construcţie.

 Contractul cost plus sau pe bază de cost reprezintă un contract de con-
struc ţie în care antreprenorului i se rambursează costurile autorizate sau 
altfel definite şi, în cazul unui contract comercial, un procent suplimentar 
din aceste costuri sau un onorariu fix, dacă există.

 Contractul cu preţ fix este un contract de construcție în care antreprenorul 
este de acord cu un preț contractual fix sau cu o rată fixă pe unitate de 
produs finit, contract care, în unele cazuri, cuprinde clauze de escaladare 
a costurilor.

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat.

Contracte de construcţie

5. Un contract de construcție (termenii „contract de construcție” și „contract” sunt 
utilizați alternativ în restul prezentului standard) poate fi negociat pentru con-
struirea unui singur activ, cum ar fi un pod, o clădire, un baraj, o conductă, un 
drum, un vas sau un tunel. Un contract de construcție se poate referi, de ase-
menea, la construirea unui număr de active strâns interconectate sau interde-
pendente în ceea ce privește proiectarea, tehnologia și funcția lor sau scopul 
ori utilizarea lor final(ă) – exemplele de astfel de contracte includ contractele 
pentru construirea unui sistem reticular de furnizare a apei, a rafi năriilor sau a 
altor active de infrastructură complexe.

6. În sensul prezentului standard, contractele de construcţie includ:

(a) Contractele pentru prestarea de servicii care se referă în mod direct la 
construirea activului, de exemplu, contractele pentru serviciile directo-
rilor de proiect şi ale arhitecţilor; şi 

(b) Contractele pentru distrugerea sau restaurarea activelor, precum şi 
restaurarea mediului ulterior demolării activelor.

7. În sensul prezentului standard, contractele de construcție includ, de asemenea, 
toate angajamentele irevocabile între părți, dar care nu pot lua forma unui 
contract documentat. De exemplu, două departamente guvernamentale pot în-
cheia un angajament formal pentru construirea unui activ, dar acesta nu poate 
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constitui un contract legal deoarece în acea jurisdicție departamentele individu-
ale nu pot reprezenta entități separate cu autoritatea de a încheia contracte. Cu 
toate acestea, cu condiția ca angajamentul să ofere părților drepturi și obligații 
similare ca și cum ar fi sub forma unui contract, acesta reprezintă un contract de 
construcție în sensul prezentului standard. Astfel de angajamente irevocabile pot 
include (dar nu se limitează la) o directivă ministerială, o decizie a cabinetului 
de miniștri, o directivă legislativă (cum ar fi o lege adoptată de Parlament) sau 
un acord de cooperare.

8. Contractele de construcţie sunt formulate în mai multe moduri care, în sensul 
prezentului standard, sunt clasificate drept contracte cu preţ fix şi contracte 
cost plus sau pe bază de cost. Unele contracte comerciale de construcţie pot 
con ţine caracteristici atât ale contractelor cu preţ fix, cât şi ale contractelor 
cost plus sau pe bază de cost, de exemplu, în cazul unui contract cost plus sau 
pe bază de cost cu un preţ maxim convenit. În astfel de circumstanţe, un antre-
prenor trebuie să ia în considerare totalitatea condiţiilor de la punctele 31 şi 32 
pentru a determina perioada în care trebuie să recunoască veniturile şi chel-
tuielile contractuale.

9. Contractele cost plus sau pe bază de cost cuprind atât contracte comerciale, cât 
și contracte necomerciale. Un contract comercial va specifica faptul că venitul 
care acoperă costurile de construcție convenite ale antreprenorului și generează 
o marjă de profit va fi furnizat de celelalte părți implicate în contract. Totuși, o 
entitate din sectorul public poate încheia, de asemenea, un contract necomer-
cial pentru a construi un activ pentru o altă entitate în schimbul rambursării 
integrale sau parțiale a costurilor de către acea entitate sau alte părți. În unele 
cazuri, recuperarea costurilor poate cuprinde plăți din partea entității beneficiare 
și subvenții sau finanțări pentru construcții cu scop specific de la alte părți.

10. În multe jurisdicții, când o entitate din sectorul public construiește active 
pentru o altă entitate din sectorul public, costul activității de construcție nu 
este recuperat direct de la beneficiar. Mai degrabă, activitatea de construcție 
este finanțată indirect (a) prin acordarea generală sau o altfel de alocare a 
fondurilor guvernamentale generale către antreprenor, sau (b) din subvențiile 
cu scop general de la agenții finanțatoare terțe părți sau alte guverne. Acestea 
sunt clasificate drept contracte cu preț fix în sensul prezentului standard.

Antreprenor

11. Un antreprenor este o entitate care încheie un contract pentru a construi structuri, 
a clădi facilități, a produce bunuri sau a presta servicii conform specificațiilor 
unei alte entități. Termenul „antreprenor” include un antreprenor general sau 
principal, un subcontractor al antreprenorului general sau un administrator al 
proiectului de construcție.
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Combinarea şi segmentarea contractelor de construcţie
12. Dispoziţiile prezentului standard se aplică, de regulă, separat fiecărui contract 

de construcţie. Totuşi, în anumite circumstanţe, este necesar ca standardul să se 
aplice componentelor identificabile în mod distinct ale unui singur contract sau 
ale unui grup de contracte, cu scopul de a reflecta fondul respectivului contract 
sau grup de contracte.

13. Atunci când un contract acoperă un număr de active, construirea fiecărui 
activ trebuie tratată ca un contract separat de construcţie în situaţia în 
care:

(a) Au fost prezentate oferte separate pentru fiecare activ; 

(b) Fiecare activ a fost supus unei negocieri separate, iar antreprenorul 
şi beneficiarul au avut posibilitatea de a accepta sau respinge acea 
parte a contractului aferentă fiecărui activ; şi 

(c) Costurile şi veniturile aferente fiecărui activ pot fi identificate.

14. Un grup de contracte, indiferent dacă este cu un singur beneficiar sau cu 
mai mulţi beneficiari, trebuie tratat ca un contract unic de construcţie 
atunci când:

(a) Grupul de contracte este negociat ca un singur pachet;

(b) Contractele sunt atât de strâns interconectate încât sunt, de fapt, 
parte a unui singur proiect cu o marjă generală, dacă există; şi 

(c) Contractele se desfăşoară simultan sau într-o secvenţă continuă. 

15. Un contract poate să prevadă construirea unui activ suplimentar la alegerea 
beneficiarului sau poate fi modificat astfel încât să includă construirea unui 
activ suplimentar. Construirea activului suplimentar trebuie tratată ca un 
contract separat de construcţie atunci când:

(a) Activul se deosebeşte în mod semnificativ ca proiectare, tehnologie 
sau funcţie de activul sau activele care intră sub incidenţa contrac-
tului iniţial; sau 

(b) Preţul activului este negociat fără a se ţine cont de preţul contractului 
iniţial. 

Venituri contractuale
16. Veniturile contractuale trebuie să cuprindă:

(a) Valoarea iniţială a veniturilor convenite în contract; şi
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(b) Modificările în lucrările contractuale, pretențiile şi plăţile de sti -
mulente în măsura în care:

(i) Este probabil ca acestea să aibă drept rezultat venituri; şi

(ii) Acestea pot fi evaluate în mod fiabil1.

17. Veniturile contractuale sunt evaluate la valoarea justă a contravalorii primite 
sau de primit. Atât evaluarea inițială a venitului contractual, cât și cea în 
desfășurare sunt afectate de o varietate de incertitudini care depind de rezul-
tatul unor evenimente viitoare. Estimările trebuie adesea revizuite pe măsură 
ce se petrec noi evenimente și incertitudinile se rezolvă. Dacă un contract este 
un contract cost plus sau pe bază de cost, valoarea inițială a venitului poate să 
nu fie stabilită în contract. În schimb, poate fi nevoie ca aceasta să fie estimată 
pe o bază consecventă cu termenele și prevederile contractului, cum ar fi în 
funcție de costurile preconizate pe parcursul duratei contractului.

18. În plus, valoarea veniturilor contractuale poate creşte sau scădea de la o perioadă 
la alta. De exemplu:

(a) Un antreprenor și un beneficiar pot conveni asupra unor modificări 
sau pretenții care măresc sau micșorează veniturile contractuale într-o 
perioadă ulterioară celei în care a fost convenit inițial contractul;

(b) Valoarea veniturilor stabilite într-un contract cu preţ fix, cost plus sau 
pe bază de cost poate creşte ca rezultat al escaladării costurilor sau al 
altor clauze; 

(c) Valoarea veniturilor contractuale poate scădea ca rezultat al penalităţilor 
generate de întârzierile cauzate de antreprenor în finalizarea contractului; 
sau

(d) Atunci când un contract cu preţ fix implică un preţ fix pe unitatea de 
produs finit, venitul contractual creşte sau scade odată cu creşterea sau 
scăderea numărului de unităţi.

19. O modificare este o instrucţiune dată de beneficiar cu privire la o schimbare 
adusă obiectivului lucrării care trebuie realizată conform unui contract. O 
modificare poate duce la o creştere sau la o scădere a veniturilor contractuale. 
Exemple de modificări sunt schimbarea specificaţiilor sau a proiectului activu-
lui şi modificări ale duratei contractului. O modificare este inclusă în venitul 
contractual atunci când:

1 Informațiile fiabile nu conțin erori semnificative, nu sunt părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere 
că reprezintă exact ceea ce susțin că reprezintă sau ceea ce se așteaptă, în mod rezonabil, să reprezinte. 
Punctul BC16 din IPSAS 1 detaliază abordarea tranzitorie pentru explicarea fiabilității.
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(a) Este probabil ca beneficiarul să aprobe modificarea şi valoarea venitului 
rezultat din acea modificare; şi

(b) Valoarea venitului poate fi evaluată în mod fiabil. 

20. O pretenţie este o sumă pe care antreprenorul doreşte să o colecteze de la 
beneficiar sau de la o altă parte drept rambursare a costurilor neincluse în 
preţul contractului. O pretenţie poate apărea, de exemplu, în urma întârzierilor 
cauzate de beneficiar, a erorilor din specificaţii sau proiect şi a modificărilor 
asupra cărora nu s-a căzut de acord în ceea ce priveşte activitatea contractuală. 
Evaluarea valorii veniturilor generate de astfel de pretenţii este supusă unui 
grad ridicat de incertitudine şi depinde adeseori de rezultatul negocierilor. Prin 
urmare, pre tenţiile sunt incluse în veniturile contractuale doar atunci când:

(a) Negocierile au atins un stadiu avansat, astfel încât este probabil ca 
beneficiarul să accepte pretenţia; şi 

(b) Valoarea care este probabil să fie acceptată de beneficiar poate fi evaluată 
în mod fiabil. 

21. Plăţile de stimulente sunt sume suplimentare plătite antreprenorului în cazul 
în care sunt atinse sau depăşite standardele de performanţă specificate. De 
exemplu, un contract poate să prevadă plata stimulentelor către un antreprenor 
în cazul finalizării mai devreme a contractului. Plata stimulentelor este inclusă 
în veniturile contractuale atunci când:

(a) Contractul se află într-un stadiu suficient de avansat încât există proba-
bilitatea atingerii sau depăşirii standardelor de performanţă specificate; 
şi 

(b) Valoarea plăţii stimulentului poate fi evaluată în mod fiabil. 

22. Antreprenorii trebuie să revizuiască toate sumele aferente contractului de 
con strucţie care sunt plătite direct subcontractorilor de agenţii de finanţare 
terţe părţi, pentru a determina dacă acestea îndeplinesc definiţia şi criteriile de 
recunoaştere pentru venitul unui antreprenor conform termenelor contractuale. 
Sumele care îndeplinesc definiţia şi criteriile de recunoaştere ale veniturilor 
trebuie contabilizate de antreprenor în aceeaşi manieră ca alte venituri con-
tractuale. Astfel de sume trebuie, de asemenea, recunoscute drept costuri con-
tractuale (a se vedea punctul 25). Agenţiile de finanţare pot include agenţii de 
sprijin naţionale şi internaţionale, precum şi bănci de dezvoltare multilaterală 
şi bilaterală.

Costuri contractuale
23. Costurile contractuale trebuie să cuprindă:

(a) Costurile direct aferente contractului respectiv; 
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(b) Costurile atribuibile activităţii contractuale în general şi care pot 
fi alocate contractului pe o bază sistematică şi raţională; şi

(c) Orice alte costuri care pot fi imputate în mod specific beneficiarului 
conform termenelor respectivului contract.

24. Costurile direct aferente unui contract specific includ:

(a) Costurile cu forţa de muncă de pe şantier, inclusiv dirijarea de şantier;

(b) Costurile materialelor folosite în construcţie;

(c) Amortizarea instalaţiilor tehnice şi a echipamentelor folosite în contract;

(d) Costurile transportării instalaţiilor tehnice, a echipamentelor şi a mate-
rialelor la şi de la şantierul specificat în contract;

(e) Costurile închirierii instalaţiilor tehnice şi a echipamentelor;

(f) Costurile proiectării şi asistenţei tehnice direct aferente contractului;

(g) Costurile estimate ale reparaţiilor şi ale lucrărilor de garanţie, inclusiv 
cos turile de garanţie preconizate; şi 

(h) Pretenţiile unor terţe părţi.

 Aceste costuri pot fi reduse de orice venituri ocazionale care nu sunt incluse în 
veniturile contractuale, de exemplu, veniturile rezultate din vânzarea surplusului 
de materiale la terminarea contractului.

25. Antreprenorii trebuie să revizuiască toate sumele aferente contractului de con-
strucţie plătite direct de către subcontractori şi care sunt rambursate de agenţii 
finanţatoare terţe părţi, pentru a determina dacă acestea se califică drept cos-
turi contractuale. Sumele care îndeplinesc definiţia şi criteriile de recunoaştere 
drept cheltuieli contractuale trebuie contabilizate de antreprenor în aceeaşi 
manieră ca alte cheltuieli contractuale. Sumele rambursate de către agenţii 
finanţatoare terţe părţi care îndeplinesc definiţia şi criteriile de recunoaştere 
pentru venituri trebuie contabilizate de antreprenor în aceeaşi ma nieră ca alte 
venituri contractuale (a se vedea punctul 22).

26. Costurile care pot fi atribuibile activităţii contractuale în general şi care pot fi 
alocate unor contracte specifice includ:

(a) Asigurările;

(b) Costurile proiectării care nu sunt în mod direct aferente unui contract 
specific; şi

(c) Cheltuielile de regie ale construcţiei.

 Aceste costuri sunt alocate utilizând metode care (a) sunt sistematice şi raţionale 
şi (b) sunt aplicate în mod consecvent tuturor costurilor cu caracteristici similare. 
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Alocarea se bazează pe nivelul normal al activităţii de construcţie. Cheltuielile 
de regie ale construcţiei includ costuri precum pregătirea şi procesarea salariilor 
personalului aferent. Costurile care pot fi atribuite activităţii contractuale în 
general şi care pot fi alocate contractelor specifice includ, de asemenea, costurile 
îndatorării, atunci când antreprenorul adoptă tratamentul alternativ permis de 
IPSAS 5, Costurile îndatorării.

27. Costurile care pot fi imputate în mod expres beneficiarului conform termenelor 
contractului pot include anumite costuri de administrare generale şi costuri de 
dezvoltare pentru care rambursarea este specificată în termenele contractului.

28. Costurile care nu pot fi atribuite activităţii contractuale sau care nu pot fi alocate 
unui contract sunt excluse din costurile unui contract de construcţie. Aceste 
costuri includ:

(a) Costurile de administrare generale pentru care rambursarea nu este spe-
cificată în contract;

(b) Costurile de vânzare;

(c) Costurile de cercetare şi dezvoltare pentru care rambursarea nu este 
spe cificată în contract; şi

(d) Amortizarea instalaţiilor tehnice şi a echipamentelor inactive care nu 
sunt folosite în cadrul unui anumit contract.

29. Costurile contractuale includ costurile atribuibile unui contract pentru peri oada 
care începe de la data obţinerii contractului şi până la finalizarea acestuia. Cu 
toate acestea, costurile direct aferente contractului şi care sunt suportate pen-
tru obţinerea sa sunt, de asemenea, incluse ca parte a costurilor contractuale 
dacă pot fi identificate în mod distinct şi evaluate în mod fiabil şi dacă există 
probabilitatea obţinerii contractului. Atunci când costurile suportate pentru 
obţinerea unui contract sunt recunoscute drept cheltuială în perioada în care 
sunt suportate, ele nu sunt incluse în costurile contractuale în cazul în care 
contractul este obţinut într-o perioadă ulterioară.

Recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor contractuale
30. Atunci când rezultatul unui contract de construcție poate fi estimat în 

mod fiabil, veniturile și costurile contractuale asociate contractului de 
construcție trebuie recunoscute ca venituri și, respectiv, cheltuieli în 
funcție de stadiul de finalizare al contractului la data de raportare. Un 
deficit preconizat în legătură cu un contract de construcție căruia i se 
aplică punctul 44 trebuie recunoscut imediat drept cheltuială conform 
punctului 44.

31. În cazul unui contract cu preț fix, rezultatul unui contract de construcție 
poate fi estimat în mod fiabil atunci când sunt satisfăcute toate condițiile 
următoare:
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(a) Venitul contractual total, dacă există, poate fi evaluat în mod fiabil;

(b) Este probabil ca beneficiile economice sau potenţialul de servicii 
aso  ciate contractului să îi revină entităţii;

(c) Atât costurile contractuale necesare finalizării contractului, cât și 
stadiul de finalizare al acestuia la data de raportare pot fi evaluate 
fiabil; şi

(d) Costurile contractuale atribuibile contractului pot fi identificate clar 
și evaluate fiabil, astfel încât costurile contractuale reale suportate 
să poată fi comparate cu estimările precedente.

32. În cazul unui contract cost plus sau pe bază de cost, rezultatul unui con
tract de construcție poate fi estimat fiabil atunci când sunt satisfăcute toate 
condițiile următoare:

(a) Este probabil ca beneficiile economice sau potenţialul de servicii 
aso  ciate contractului să îi revină entităţii; şi 

(b) Costurile contractuale atribuibile contractului, indiferent dacă 
sunt sau nu rambursabile în mod specific, pot fi identificate clar și 
evaluate fiabil.

33. Recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor în funcție de stadiul de finalizare 
al contractului este cunoscută adesea drept metoda procentului de finalizare al 
contractului. Conform acestei metode, veniturile contractuale sunt corelate cu 
costurile contractuale suportate pentru atingerea stadiului de finalizare, având 
drept rezultat raportarea venitului, a cheltuielilor și a surplusului/deficitului 
care pot fi atribuite procentului de lucrări finalizate. Această metodă furnizea-
ză informații utile privind amploarea activității contractuale și performanța pe 
parcursul unei perioade.

34. Conform metodei procentului de finalizare, veniturile contractuale sunt recu-
noscute drept venituri în situația performanței financiare în perioadele de ra-
portare în care este desfășurată activitatea. Costurile contractuale sunt de obicei 
recunoscute drept cheltuială în situația performanței financiare în perioadele 
de raportare în care este desfășurată activitatea la care se referă. Totuși, dacă 
de la începutul contractului se intenționează ca toate costurile contractuale să 
fie recuperate de la părțile implicate în contractul de construcție, orice surplus 
preconizat al costurilor contractuale totale peste totalul veniturilor contractuale 
este recunoscut imediat drept cheltuială în conformitate cu punctul 44.

35. Este posibil ca un antreprenor să fi suportat costuri contractuale legate de o 
activitate viitoare aferentă contractului. Astfel de costuri contractuale sunt 
recunoscute ca activ, cu condiția să fie probabil ca ele să fie recuperate. Aceste 
costuri reprezintă o sumă datorată de beneficiar și sunt adesea clasificate drept 
lucrări contractuale în curs de execuție.
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36. Rezultatul unui contract de construcţie poate fi estimat în mod fiabil doar atunci 
când este probabil ca beneficiile economice sau potenţialul de servicii asociate 
contractului să îi revină entităţii. Cu toate acestea, în momentul în care apare o 
incertitudine cu privire la colectabilitatea unei sume deja incluse în veniturile 
contractuale şi deja recunoscute în situaţia performanţei financiare, suma care 
nu poate fi colectată sau suma a cărei recuperare a încetat să fie pro babilă este 
recunoscută mai degrabă drept cheltuială decât drept ajustare a va lorii venitului 
contractual.

37. O entitate este, în general, capabilă să facă estimări fiabile după ce a acceptat 
un contract care stabileşte:

(a) Drepturile exercitabile ale fiecărei părţi privind activul care urmează a 
fi construit;

(b) Contravaloarea, dacă există, care urmează a fi schimbată; şi

(c) Modul şi condiţiile decontării.

 De asemenea, este de regulă necesar ca entitatea să deţină un sistem intern efi-
cient de bugetare şi raportare financiară. Entitatea verifică şi, dacă este nevoie, 
revizuieşte estimările veniturilor şi cheltuielilor contractuale pe măsura derulării 
contractului. Necesitatea acestor revizuiri nu înseamnă neapărat că rezultatul 
contractului nu poate fi estimat în mod fiabil.

38. Stadiul de finalizare al unui contract poate fi determinat în mai multe moduri. 
Entitatea folosește metoda care evaluează fiabil lucrările executate. În funcție 
de natura contractului, metodele pot include:

(a) Ponderea pe care costurile contractuale suportate pentru lucrările execu-
tate până la data luată în considerare o au în totalul costurilor contractuale 
estimate;

(b) Studii privind lucrările executate; sau 

(c) Finalizarea unei părţi fizice din lucrările contractate. 

 Deseori, plăţile pe măsura execuţiei şi avansurile primite de la beneficiari nu 
reflectă lucrările executate.

39. Atunci când stadiul de finalizare este determinat în funcție de costurile con-
tractuale suportate până la data respectivă, doar acele costuri contractuale 
care reflectă lucrările executate sunt incluse în costurile suportate până la data 
respectivă. Exemple de costuri contractuale excluse sunt:

(a) Costurile contractuale aferente activităților viitoare în baza contractului, 
cum ar fi costurile materialelor care au fost livrate unui șantier din con-
tract sau puse deoparte în vederea folosirii lor pentru un contract, dar 
care nu au fost încă instalate, folosite sau aplicate pe parcursul derulării 
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contractului, cu excepția situației în care materialele au fost produse în 
mod specific pentru acel contract; şi 

(b) Plățile efectuate în avans subcontractorilor pentru munca prestată în 
baza subcontractului. 

40. Atunci când rezultatul unui contract de construcţie nu poate fi estimat 
fiabil:

(a) Veniturile trebuie recunoscute doar în limitele costurilor contrac
tuale suportate care este probabil să fie recuperate; şi

(b) Costurile contractuale trebuie recunoscute drept cheltuieli în peri-
oada în care sunt suportate.

 Un deficit preconizat în legătură cu un contract de construcţie căruia i 
se aplică punctul 44 trebuie recunoscut imediat drept cheltuială conform 
punctului 44.

41. În timpul desfășurării primelor stadii ale contractului, adesea rezultatul con-
tractului nu poate fi estimat fiabil. Totuși, ar putea fi probabil ca entitatea să 
recupereze costurile contractuale suportate. Prin urmare, veniturile contractuale 
sunt recunoscute doar în limita costurilor suportate care se preconizează să 
fie recuperate. Având în vedere că rezultatul contractului nu poate fi estimat 
fiabil, nu se recunoaște niciun surplus sau deficit. Totuși, chiar dacă rezultatul 
contractului nu poate fi estimat fiabil, poate fi probabil ca totalul costurilor 
contractuale să depășească totalul veniturilor contractuale. În asemenea cazuri, 
orice surplus preconizat al totalului costurilor contractuale în raport cu totalul 
veniturilor contractuale este recunoscut imediat drept cheltuială în conformitate 
cu punctul 44.

42. Atunci când nu este probabil să fie recuperate costurile contractuale de rambursat 
de către părțile implicate în contract, acestea sunt recunoscute imediat drept 
cheltuială. Exemplele de situații în care recuperabilitatea costurilor contractuale 
suportate s-ar putea să nu fie probabilă și în care acestea trebuie recunoscute 
imediat drept cheltuială includ contractele:

(a) Care nu sunt pe deplin executorii, adică valabilitatea lor este pusă serios 
la îndoială;

(b) A căror finalizare depinde de rezultatul unui litigiu sau al unei legislații 
nefinalizat(e);

(c) Legate de proprietăţi a căror confiscare sau expropriere este foarte 
posibilă;

(d) În care beneficiarul nu este capabil să-și îndeplinească obligațiile; sau 
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(e) În care antreprenorul nu este capabil să finalizeze contractul sau să îşi 
îndeplinească în alt fel obligaţiile conform contractului.

43. Atunci când incertitudinile care împiedicau estimarea fiabilă a rezultatu
lui contractului nu mai există, veniturile și cheltuielile aferente contractu
lui de construcție trebuie recunoscute în conformitate cu punctul 30 mai 
degrabă decât în conformitate cu punctul 40.

Recunoaşterea deficitelor preconizate
44. În ceea ce privește contractele de construcție în care de la începutul con

tractului se intenționează ca toate costurile contractuale să fie recuperate 
în întregime de la părțile implicate în contractul de construcție, atunci 
când este probabil ca totalul costurilor contractuale să depășească totalul 
veniturilor contractuale, deficitul preconizat trebuie să fie recunoscut 
imediat drept cheltuială.

45. Entitățile din sectorul public pot încheia contracte de construcție care specifică 
faptul că venitul destinat să acopere costurile contractuale va fi furnizat de 
celelalte părți implicate în contract. Aceasta se poate întâmpla, de exemplu, 
atunci când:

(a) Departamentele guvernamentale și agențiile care sunt dependente 
într-o mare măsură de acordarea sau alocarea similară a veniturilor 
guvernamentale pentru a-și finanța operațiunile sunt de asemenea îm-
puternicite să încheie contracte cu entități comerciale din sectorul public 
sau cu entități din sectorul privat pentru construcția activelor pe o bază 
comercială sau pe baza recuperării integrale a costului; sau

(b) Departamentele guvernamentale și agențiile derulează între ele tranzacții 
desfășurate în condiții obiective sau pe o bază comercială care pot avea 
loc conform unui model de guvernare „cumpărător-furnizor” sau unui 
model similar. 

 În aceste cazuri este recunoscut imediat conform punctului 44 un deficit pre-
conizat al unui contract de construcţie.

46. Așa cum s-a menționat la punctul 9, în anumite cazuri o entitate din sectorul 
public poate încheia un contract de construcție pentru o valoare mai mică decât 
recuperarea integrală a costului de la celelalte părți ale contractului. În aceste 
cazuri, finanțarea în plus față de cea specificată în contractul de construcție va 
fi oferită prin acordări sau alocări similare ale veniturilor guvernamentale către 
antreprenor sau prin subvenții cu scop general din partea agențiilor finanțatoare 
terțe părți sau a altor guverne. Dispozițiile de la punctul 44 nu se aplică acestor 
contracte de construcție.
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47. La determinarea valorii oricărui deficit conform punctului 44, venitul contractual 
total şi costurile contractuale totale pot include plăţi făcute direct subcontrac-
torilor de către agenţii finanţatoare terţe părţi conform punctelor 22 şi 25.

48. Valoarea unui astfel de deficit este determinată indiferent:

(a) Dacă lucrarea din cadrul unui contract a început sau nu;

(b) De stadiul de finalizare al activităţii contractuale; sau

(c) De valoarea surplusurilor preconizate să se obţină în urma desfăşurării 
altor contracte de construcţie comerciale care nu sunt tratate ca un singur 
contract de construcţie în conformitate cu punctul 14.

Modificări ale estimărilor
49. Metoda procentului de finalizare este aplicată pe o bază cumulativă, pentru 

fiecare perioadă de raportare, estimărilor curente ale veniturilor şi costurilor 
contractuale. Prin urmare, efectul unei modificări în estimarea veniturilor sau a 
costurilor contractuale ori efectul unei modificări în estimarea rezultatului unui 
contract este înregistrat în contabilitate drept modificare a estimării contabile 
(a se vedea IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi 
erori). Estimările modificate sunt folosite la determinarea valorii veniturilor 
şi a cheltuielilor recunoscute în situaţia performanţei financiare în perioada în 
care este făcută modificarea, precum şi în perioadele următoare.

Prezentarea informaţiilor
50. O entitate trebuie să prezinte:

(a) Valoarea veniturilor contractuale recunoscute drept venituri în 
cursul perioadei; 

(b) Metodele folosite pentru a determina veniturile contractuale recu
noscute în cursul perioadei; şi

(c) Metodele folosite pentru a determina stadiul de finalizare al con
tractelor în desfăşurare. 

51. O entitate trebuie să prezinte fiecare dintre următoarele informaţii pentru 
contractele în curs de desfăşurare la data de raportare:

(a) Valoarea agregată a costurilor suportate și a surplusurilor recunos
cute (minus deficitele recunoscute) până la data curentă;

(b) Valoarea avansurilor primite; şi

(c) Valoarea reţinerilor.

52. Reținerile sunt valorile facturărilor progresive care nu sunt plătite până în 
momentul satisfacerii condițiilor specificate în contract pentru plata acestor 
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sume sau până când defectele nu au fost remediate. Facturările progresive sunt 
sumele din veniturile contractuale facturate pentru lucrările executate în cadrul 
unui contract, indiferent dacă acestea au fost plătite sau nu de beneficiar. Avan-
surile sunt sumele din veniturile contractuale primite de antreprenor înainte de 
executarea lucrărilor aferente.

53. O entitate trebuie să prezinte:

(a) Suma brută datorată de beneficiari pentru lucrările contractuale 
drept un activ; şi 

(b) Suma brută datorată beneficiarilor în urma lucrărilor contractuale 
drept o datorie.

54. Suma brută datorată de beneficiari pentru lucrările contractuale reprezintă 
valoarea netă a:

(a) Costurilor suportate plus surplusurile recunoscute; minus 

(b) Suma deficitelor recunoscute şi a facturărilor progresive pentru toate 
contractele în desfăşurare pentru care costurile suportate plus surplusurile 
recunoscute de recuperat prin veniturile contractuale (minus deficitele 
recunoscute) depăşesc facturările progresive. 

55. Suma brută datorată beneficiarilor pentru lucrările contractuale este reprezentată 
de valoarea netă a:

(a) Costurilor suportate plus surplusurile recunoscute; minus 

(b) Suma deficitelor recunoscute şi a facturărilor progresive pentru toate 
contractele în desfăşurare pentru care facturările progresive depăşesc 
costurile suportate plus surplusurile recunoscute de recuperat prin veni-
turile contractuale (minus deficitele recunoscute).

56. Îndrumări cu privire la prezentarea activelor contingente şi datoriilor contingente 
pot fi găsite în IPSAS 19, Provizioane, datorii contingente şi active contingente. 
Datoriile contingente şi activele contingente pot să apară din elemente cum ar 
fi costurile de garanţie, pretenţiile, penalizările sau posibilele pierderi.

Data intrării în vigoare
57. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 iulie 2002 sau ulterior acestei 
date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 iulie 
2002, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

57A. Punctul 58 a fost modificat de IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Stan
dardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASuri) 
pe bază de angajamente, emis în ianuarie 2015. O entitate trebuie să aplice 
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respectivul amendament pentru situaţiile financiare anuale care acoperă 
perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se permite 
aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică IPSAS 33 pentru o 
perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, atunci amenda
mentul trebuie aplicat şi pentru acea perioadă anterioară.

57B. Punctele 2 și 3 au fost eliminate, iar punctul 45 a fost modificat de docu
mentul Aplicabilitatea IPSASurilor, emis în aprilie 2016. O entitate trebuie 
să aplice respectivele amendamente pentru situațiile financiare anuale 
care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei 
date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
amendamentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 
2018, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

58. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
definiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
na ţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
ga jamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoțește, dar nu face parte din IPSAS 11.

Revizuirea IPSAS 11 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC1. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. Această 
reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel: 

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea 
referitoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de Conta-
bilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a entităților 
din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1.
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Îndrumări de implementare
Prezentele îndrumări însoţesc, dar nu fac parte din IPSAS 11.

Prezentarea politicilor contabile

IG1. Următoarele sunt exemple de prezentare a politicilor contabile pentru un departa-
ment care încheie contracte de construcție necomerciale cu alte agenții guverna-
mentale cu sau fără recuperarea integrală sau parțială a costurilor de la celelalte 
părți ale contractului. Departamentul este de asemenea împuternicit să încheie 
contracte de construcție comerciale cu entități comerciale din sectorul public și 
cu entități din sectorul privat și să încheie contracte de construcție cu recuperarea 
integrală a costurilor cu anumite spitale de stat și universități de stat. 

Contracte necomerciale 

IG2. Costurile contractuale sunt recunoscute drept cheltuială pe baza metodei procen-
tului de finalizare, evaluat prin raportarea numărului de ore de lucru efectuate 
până la data respectivă la numărul total de ore de muncă estimat pentru fiecare 
contract. În unele cazuri, anumite activități de construcție și supervizare tehnică 
au fost subcontractate unor antreprenori din sectorul privat pentru un onorariu 
fix de „finalizare a contractului”. În aceste cazuri, costurile subcontractate sunt 
recunoscute drept cheltuială pe baza metodei procentului de finalizare pentru 
fiecare subcontractare. 

IG3. Venitul contractual din contractele cu recuperare integrală a costurilor și contrac-
tele cu recuperare parțială a costurilor încheiate de Departament este recunoscut 
prin raportarea la costurile recuperabile suportate în decursul perioadei, evaluate 
în funcție de proporția costurilor recuperabile suportate până la data respectivă 
în raport cu totalul costurilor recuperabile estimate ale contractului. 

Contracte comerciale 

IG4. Venitul rezultat din contractele de construcţie cu preţ fix este recunoscut pe baza 
metodei procentului de finalizare, evaluat prin raportarea numărului de ore de 
lucru efectuate până la data respectivă la numărul total de ore de muncă estimat 
pentru fiecare contract. 

IG5. Venitul rezultat din contractele cost plus sau pe bază de cost este recunoscut prin 
raportarea la costurile recuperabile suportate în timpul perioadei plus onorariul 
câştigat, evaluat în funcţie de procentul pe care îl reprezintă costurile suportate 
până la data respectivă din costurile totale estimate ale contractului. 

Determinarea veniturilor şi cheltuielilor contractuale

IG6. Următoarele exemple tratează cazurile unui contract de construcție comercial, 
respectiv unuia necomercial. Exemplele ilustrează una dintre metodele de deter-
minare a stadiului de finalizare al contractului și a plasării în timp a recunoașterii 
veniturilor și cheltuielilor contractuale (a se vedea punctele 30-43 din prezentul 
standard).
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Contracte necomerciale

IG7. Departamentul de Lucrări și Servicii (antreprenorul de construcție) a încheiat un 
contract de construcție a unui pod pentru Departamentul de Drumuri și Autostrăzi. 
Departamentul de Lucrări și Servicii este finanțat prin acordare de fonduri. Con-
tractul de construcție identifică cerințele de construcție, inclusiv costurile pre-
conizate, specificațiile tehnice și momentul finalizării, dar nu asigură recuperarea 
costurilor de construcție direct de la Departamentul de Drumuri și Autostrăzi. 
Contractul de construcție este un document-cheie de planificare și responsabilizare 
a personalului din conducere, care atestă elementele de proiectare și construcție 
ale podului. El este utilizat ca punct de plecare pentru evaluarea performanței 
părților contractante în livrarea unor servicii cu specificațiile tehnice convenite, 
în parametrii de cost preconizați. De asemenea, este folosit ca punct de plecare 
pentru proiecțiile viitoare ale costului.

IG8. Costurile contractuale estimate iniţial sunt de 8.000. Construcţia podului va dura 
trei ani. O agenţie de sprijin a convenit să ofere finanţare în valoare de 4.000, 
re prezentând jumătate din costurile de construcţie – acest aspect este specificat 
în contractul de construcţie. 

IG9. Până la sfârşitul anului 1, estimările costurilor contractuale au crescut la 8.050. 
Agenţia de sprijin este de acord să finanţeze jumătate din această creştere a cos-
turilor estimate.

IG10. În anul 2, Guvernul, consiliat de Departamentul de Drumuri și Autostrăzi, aprobă 
o modificare care generează costuri contractuale suplimentare estimate de 150. 
Agenția de sprijin este de acord să finanțeze 50% din această modificare. La 
sfârșitul anului 2, costurile suportate includ 100 pentru materialele standard 
depozitate pe șantier spre a fi folosite în anul 3 pentru finalizarea proiectului. 

IG11. Departamentul de Lucrări şi Servicii determină stadiul de finalizare al contractului 
prin calcularea procentului pe care îl reprezintă costurile contractuale suportate 
pentru munca prestată până la data respectivă din costurile contractuale totale 
estimate cel mai recent. 

IG12. Mai jos este prezentat un rezumat al datelor financiare din perioada de construcție:

 Anul 1 Anul 2 Anul 3
Valoarea iniţială a venitului convenit în contract 4.000 4.000 4.000
Modificare – 100 100
Venit contractual total 4.000 4.100 4.100
Costuri contractuale suportate până la data 2.093 6.168 8.200
curentă 
Costuri contractuale necesare finalizării 5.957 2.032 –
proiectului
Total costuri contractuale estimate 8.050 8.200 8.200
Stadiu de finalizare 26% 74% 100%
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IG13. Stadiul de finalizare pentru anul 2 (74%) este determinat prin excluderea din 
costurile contractuale suportate pentru lucrarea executată până la data curentă a 
celor 100 pentru materialele standard depozitate pe șantier spre a fi folosite în 
anul 3. 

IG14. Valorile venitului şi cheltuielilor contractuale recunoscute în situaţia perfor man ţei 
financiare în cei trei ani sunt următoarele:

 Până la data Recunoscute Recunoscute
 curentă în anii anteriori  în anul curent
Anul 1
Venit (4.000 × 0,26) 1.040  1.040
Cheltuieli (8.050 × 0,26) 2.093  2.093

Anul 2
Venit (4.100 × 0,74) 3.034 1.040 1.994
Cheltuieli (8.200 × 0,74) 6.068 2.093 3.975

Anul 3
Venit (4.100 × 1,00) 4.100 3.034 1.066
Cheltuieli (8.200 × 1,00) 8.200 6.068 2.132

Contracte comerciale

IG15. Departamentul de Lucrări și Servicii (antreprenorul), deși finanțat predominant 
prin acordări de fonduri, este împuternicit să realizeze lucrări de construcție 
limitate pe o bază comercială pentru entități din sectorul privat. Cu autorizarea 
ministrului, Departamentul a încheiat un contract comercial cu preț fix de 9.000 
pentru construirea unui pod. 

IG16. Valoarea inițială a venitului convenit în contract este de 9.000. Estimarea inițială a 
antreprenorului în ceea ce privește costurile contractuale este de 8.000. Construcția 
podului va dura trei ani.

IG17. Până la sfârșitul primului an, estimarea Departamentului în ceea ce privește 
costurile contractuale a crescut la 8.050. 

IG18. În anul 2, beneficiarul aprobă o modificare care generează o creștere în venitul 
contractual de 200 și un cost contractual suplimentar estimat de 150. La sfârșitul 
anului 2, costurile suportate includ 100 pentru materialele standard depozitate pe 
șantier spre a fi folosite în anul 3 pentru finalizarea proiectului. 

IG19. Departamentul determină stadiul de finalizare al contractului prin calcularea 
procentului pe care îl reprezintă costurile contractuale suportate pentru lucrarea 
executată până la data respectivă din costurile contractuale totale estimate cel 
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mai recent. Mai jos este prezentat un rezumat al datelor financiare din perioada 
de construcție:

 Anul 1 Anul 2 Anul 3
Valoarea iniţială a venitului convenit 9.000 9.000 9.000
în contract
Modificare – 200 200
Venit contractual total 9.000 9.200 9.200
Costuri contractuale suportate până la data 2.093 6.168 8.200
curentă
Costuri contractuale necesare finalizării 5.957 2.032 –
proiectului
Total costuri contractuale estimate 8.050 8.200 8.200
Surplus estimat  950 1.000 1.000
Stadiu de finalizare 26% 74% 100%

IG20. Stadiul de finalizare pentru anul 2 (74%) este determinat prin excluderea din 
costurile contractuale suportate pentru lucrarea executată până la data curentă a 
celor 100 pentru materialele standard depozitate pe șantier spre a fi folosite în 
anul 3.

IG21. Valorile venitului, cheltuielilor şi surplusului recunoscute în situaţia per forman ţei 
financiare în cei trei ani sunt următoarele:

 Până la data Recunoscute Recunoscute
 curentă în anii anteriori în anul curent
Anul 1
Venit (9.000 × 0,26) 2.340  2.340
Cheltuieli (8.050 × 0,26) 2.093  2.093
Surplus 247  247

Anul 2
Venit (9.200 × 0,74) 6.808 2.340  4.468
Cheltuieli (8.200 × 0,74) 6.068 2.093 3.975
Surplus  740 247 493

Anul 3
Venit (9.200 × 1,00) 9.200 6.808 2.392
Cheltuieli (8.200 × 1,00) 8.200 6.068 2.132
Surplus 1.000 740 260
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Prezentarea informaţiilor referitoare la contract

Contracte finanţate prin acordare/sprijin şi contracte cu recuperarea integrală a 
costurilor

IG22. Departamentul de Lucrări și Servicii a fost creat recent ca entitatea care admi-
nistrează construcția clădirilor și lucrărilor de drumuri majore pentru alte entități 
de stat. Acesta este finanțat predominant prin acordări de fonduri, dar cu apro-
barea ministrului este împuternicit să realizeze proiecte de construcție finanțate 
de agenții naționale și internaționale de sprijin. El deține propriile mijloace de 
construcție și, de asemenea, poate subcontracta. Cu aprobarea ministrului, De-
partamentul poate realiza, de asemenea, lucrări de construcție pe o bază comercială 
pentru entități comerciale din sectorul public și entități din sectorul privat și, pe 
baza recuperării integrale a costului, pentru spitale de stat și universități de stat. 

IG23. Departamentul de Lucrări și Servicii a ajuns la sfârșitul primului său an de activi-
tate. Toate costurile contractuale suportate de acesta au fost plătite în numerar și 
toate facturările progresive (către agențiile de sprijin care au comandat lucrările 
de construcție) au fost primite în numerar. Nu au fost făcute plăți în avans către 
Departament pentru lucrările de construcție în decursul perioadei. Costurile 
contractuale suportate pentru contractele B și C includ costurile materialelor care 
au fost achiziționate pentru contract, dar care nu au fost utilizate în executarea 
contractului până la această dată. Nu au fost inițiate contracte comerciale în acest 
an. (A se vedea mai jos exemplele de contracte comerciale.)

● Contractul A este finanțat din venitul din acordări general. (Contractul nu 
include „venit contractual”, așa cum a fost definit.)

● Contractul B este încheiat cu Departamentul de Educație și Agenția de 
Sprijin XX, care finanțează 50% din costurile de construcție. (50% din 
costul contractului trebuie rambursat de către părțile contractante și, prin 
urmare, reprezintă „venit contractual”, așa cum a fost definit.)

● Contractul C este finanțat în totalitate de Universitatea Națională. (Termenele 
acordului specifică faptul că toate costurile contractuale vor fi rambursate de 
Universitatea Națională din fondul de construcție principal al Universității. 
De aceea, „venitul contractual”, așa cum a fost definit, este egal cu costurile 
contractuale.) 

IG24. Situaţia celor trei contracte în desfăşurare la sfârşitul primului an este după cum 
urmează:
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Valorile care trebuie prezentate în conformitate cu standardul sunt următoarele:

Venit contractual recunoscut drept venit în cadrul perioadei  575 
(punctul 50 litera (a)) 

Costuri contractuale suportate până la data curentă (punctul 51 litera (a)) 1.070 
(nu există surplusuri recunoscute/minus deficite recunoscute)

Valoarea brută plătibilă de către beneficiarii contractului pentru lucrările 150 
contractuale (determinată în conformitate cu punctul 54 şi prezentată 
drept activ în conformitate cu punctul 53 litera (a))
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Valorile care trebuie prezentate în conformitate cu punctele 51 litera (a) şi 53 litera (a) sunt 
urmă toarele (Notă: venitul contractual pentru B este de 50% din costurile contractuale):

 A B C Total

Costuri contractuale suportate 110 510 450 1.070

Facturări progresive 0 225 330 555

Datorate de agenţiile de sprijin şi beneficiari  – 30 120 150

IG25. Valoarea prezentată în conformitate cu punctul 51 litera (a) este aceeaşi cu valoarea 
pentru exerciţiul curent, deoarece informaţiile prezentate se referă la primul an 
de activitate.

Contracte comerciale 

IG26. În cadrul Departamentului de Lucrări și Servicii a fost înființată Divizia pentru 
Lucrări de Construcție Naționale pentru a executa lucrări de construcție pe o 
bază comercială pentru entitățile comerciale din sectorul public și entitățile din 
sectorul privat conform ordinelor ministrului și cu aprobarea acestuia. Divizia a 
ajuns la finalul primului său an de activitate. Toate costurile contractuale suportate 
de aceasta au fost plătite în numerar și toate facturările progresive și avansurile 
au fost primite, de asemenea, în numerar. Costurile contractuale suportate pentru 
contractele B, C și E includ costurile materialelor care au fost achiziționate pentru 
contract, dar care nu au fost utilizate în executarea contractului până la această 
dată. Pentru contractele B, C și E, beneficiarii au plătit contractorului avansuri 
pentru lucrări încă neefectuate. 

IG27. Stadiul celor cinci contracte în desfăşurare la sfârşitul primului an este următorul:
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Valorile care trebuie prezentate în conformitate cu standardul sunt următoarele: 

Venit contractual recunoscut drept venit în cadrul perioadei  1.300 
(punctul 50 litera (a)) 

Costuri contractuale suportate şi surplusuri recunoscute 1.435 
(minus deficitele recunoscute) până la data curentă (punctul 51 litera (a)) 

Avansuri primite (punctul 51 litera (b)) 125

Valoarea brută plătibilă de către beneficiari pentru lucrările contractuale – 220 
prezentată drept activ în conformitate cu punctul 53 litera (a) 

Valoarea brută datorată beneficiarilor pentru lucrările contractuale – (20) 
prezentată drept activ în conformitate cu punctul 53 litera (b) 
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Valorile care trebuie prezentate în conformitate cu punctele 51 litera (a), 53 litera (a) şi 53 
litera (b) sunt calculate după cum urmează:

 A B C D E Total
Costuri contractuale suportate 110 510 450 250 100 1.420
Surplusuri recunoscute minus 35 70 30 (90) (30) 15 
deficite recunoscute
 145 580 480 160 70 1.435
Facturări progresive 100 520 380 180 55 1.235
Plătibile de beneficiari 45 60 100 – 15 220
Datorate beneficiarilor – – – (20) – (20)

IG28. Valoarea prezentată în conformitate cu punctul 51 litera (a) este aceeaşi cu valoarea 
pentru exerciţiul curent, deoarece informaţiile prezentate se referă la primul an 
de activitate.
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Comparaţie cu IAS 11
IPSAS 11, Contracte de construcţie, se bazează în principal pe IAS 11, Contracte 
de construcţie. Principalele diferenţe dintre IPSAS 11 şi IAS 11 sunt următoarele:

● În IPSAS 11 au fost incluse comentarii suplimentare faţă de IAS 11 pentru a 
clarifica aplicabilitatea standardelor la contabilitatea entităţilor din sectorul 
public.

● În anumite situaţii, IPSAS 11 utilizează o terminologie diferită faţă de cea din 
IAS 11. Cel mai semnificativ exemplu este utilizarea termenilor „venituri” 
(revenue) şi „situaţia performanţei financiare” în IPSAS 11. Termenii echi-
va lenţi din IAS 11 sunt „venit” (income) şi „situaţia veniturilor şi cheltuielilor”.

● IPSAS 11 include în domeniul de aplicare al standardului angajamentele ire-
vocabile care nu iau forma unui contract legal. 

● IPSAS 11 include în domeniul de aplicare al standardului contractele neco-
merciale şi pe bază de cost. 

● IPSAS 11 clarifică faptul că dispoziția de a recunoaște un deficit preconizat 
aferent unui contract imediat ce devine probabil că veniturile totale contractuale 
vor fi depășite de costurile contractuale se aplică doar contractelor în care de 
la începutul contractului se intenționează ca toate costurile contractuale să se 
recupereze de la părțile implicate în acel contract.

● IPSAS 11 include exemple suplimentare pentru a ilustra aplicarea standardului 
contractelor de construcţie necomerciale.
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IPSAS 12 – STOCURI
Recunoaştere

Prezentul Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) se 
bazează în principal pe Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 2 (revizuit în 
2003), Stocuri, publicat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabili-
tate (IASB). Extrasele din IAS 2 sunt reproduse în această publicaţie a Consiliului 
pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) 
al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) cu permisiunea Fundaţiei pentru 
Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 

Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) 
este cel publicat de IASB în limba engleză, iar exemplare ale acestora pot fi obţinute 
direct de la departamentul de relații publice al Fundației IFRS, Columbus Building, 
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, United Kingdom.

E-mail: publications@ifrs.org

Internet: www.ifrs.org

IFRS-urile, IAS-urile, Proiectele de expunere şi alte publicaţii ale IASB sunt protejate 
de dreptul de autor al Fundaţiei IFRS.

„IFRS”, „IAS”, „IASB”, „IFRS Foundation”, „International Accounting Standards” 
şi „International Financial Reporting Standards” sunt mărci înregistrate ale Fundaţiei 
IFRS şi nu trebuie utilizate fără acordul Fundaţiei IFRS.

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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IPSAS 12 – STOCURI
Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020. 

IPSAS 12, Stocuri, a fost emis în iulie 2001.

În decembrie 2006, IPSASB a emis un IPSAS 12 revizuit.

De la această dată, IPSAS 12 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● IPSAS 41, Instrumente financiare (emis în august 2018)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2015 (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Con tabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 2011 (emis în octombrie 2011)

● IPSAS 29, Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare

● IPSAS 27, Agricultura (emis în decembrie 2009)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri (emis în noiembrie 2010) 

Tabelul punctelor modificate în IPSAS 12

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

Secţiunea Introducere Eliminată Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

octombrie 2011

2 Modificat IPSAS 27 decembrie 2009

IPSAS 29 ianuarie 2010

IPSAS 41 august 2018

4 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

5 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

12 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

14A Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

15 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

29 Modificat IPSAS 27 decembrie 2009

33 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

51A Nou IPSAS 27 decembrie 2009

51B Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

51C Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

51D Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

51E Nou IPSAS 41 august 2018

52 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 12, Stocuri, este 
pre zentat la punctele 1-53. Toate punctele au autoritate egală. IPSAS 12 trebuie citit 
în contextul obiectivului său, al Bazei pentru concluzii, al Prefeţei la Standardele 
Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi al Cadrului general con-
ceptual de raportare financiară cu scop general pentru entităţile din sectorul public. 
IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori, oferă o bază 
pentru selectarea şi aplicarea politicilor contabile în absenţa unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
1. Obiectivul prezentului standard este de a prescrie tratamentul contabil pentru 

stocuri. O problemă fundamentală în contabilizarea stocurilor o constituie 
valoarea costului ce urmează a fi recunoscută drept activ şi reportată până când 
veniturile aferente sunt recunoscute. Prezentul standard furnizează îndrumări 
referitoare la determinarea costului şi la recunoaşterea ulterioară a acestuia 
drept cheltuială, inclusiv orice reducere a valorii contabile până la valoarea 
realizabilă netă. De asemenea, standardul furnizează îndrumări cu privire la 
formulele de determinare a costului care sunt utilizate la calcularea costurilor 
stocurilor.

Domeniu de aplicare
2. O entitate care întocmeşte şi prezintă situaţii financiare conform conta-

bi lităţii pe bază de angajamente trebuie să aplice prezentul standard în 
con tabilizarea tuturor stocurilor, cu excepţia: 

(a) Producţiei în curs de execuţie în cadrul contractelor de construcţie, 
inclusiv contractele de prestări de servicii direct legate de acestea 
(a se vedea IPSAS 11, Contracte de construcţie);

(b) Instrumentelor financiare (a se vedea IPSAS 28, Instrumente finan
ciare: prezentare, şi IPSAS 41, Instrumente financiare); 

(c) Activelor biologice legate de activitatea agricolă şi de producţia a gri-
colă în momentul recoltării (a se vedea IPSAS 27, Agricultura); şi 

(d) Serviciilor în curs de desfăşurare furnizate gratuit sau pentru o con -
travaloare nominală direct ca schimb de la beneficiari. 

3. Prezentul standard nu se aplică la evaluarea stocurilor deţinute de:

(a) Producătorii de produse agricole şi forestiere, de produse agricole 
după recoltare şi de minereuri şi alte produse minerale, în măsura 
în care acestea sunt evaluate la valoarea realizabilă netă în con
formitate cu practicile bine stabilite din acele sectoare de activitate. 
Atunci când astfel de stocuri sunt evaluate la valoarea realizabilă 
netă, modificările acelei valori sunt recunoscute în surplus sau deficit 
în perioada în care are loc modificarea; şi

(b) Brokerii-traderi de la bursa de mărfuri care îşi evaluează stocurile 
la valoarea justă minus costurile generate de vânzare. Atunci când 
astfel de stocuri sunt evaluate la valoarea justă minus costurile gene-
rate de vânzare, modificările valorii juste minus costurile generate 
de vânzare sunt recunoscute în surplus sau deficit în perioada în 
care are loc modificarea.
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4. [Eliminat]

5. [Eliminat]

6. Stocurile la care se face referire la punctul 2 litera (d) nu sunt incluse în IAS 2, 
Stocuri, şi sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului standard deoa-
rece implică aspecte specifice sectorului public care necesită o analiză supli-
men tară.

7. Stocurile la care se face referire la punctul 3 litera (a) sunt evaluate la valoarea 
realizabilă netă din anumite faze ale producţiei. Aceste cazuri apar, de exem-
plu, (a) atunci când culturile agricole au fost recoltate sau când minereurile au 
fost extrase, iar vânzarea este asigurată printr-un contract forward ori printr-o 
garanţie de stat sau (b) atunci când există o piaţă activă, iar riscul de a rămâne 
cu producţia nevândută este neglijabil. Aceste stocuri sunt excluse doar din 
dispoziţiile de evaluare ale prezentului standard.

8. Brokeri-traderi sunt cei care cumpără sau vând mărfuri pentru alţii sau în nume 
propriu. Stocurile la care se face referire la punctul 3 litera (b) sunt dobândite, 
în principal, în scopul vânzării în viitorul apropiat şi generează un surplus din 
fluctuaţiile de preţ sau din marja brokerilor-traderi. Atunci când aceste stocuri 
sunt evaluate la valoarea justă minus costurile generate de vânzare, ele sunt 
excluse doar din dispoziţiile de evaluare ale prezentului standard.

Definiţii
9. Următorii termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul specificat 

în continuare:

 Costul curent de înlocuire este costul pe care l-ar suporta entitatea pentru 
a dobândi activul la data de raportare.

 Stocurile sunt active:

(a) Sub formă de materiale sau consumabile care vor fi folosite pe 
parcursul procesului de producţie; 

(b) Sub formă de materiale sau consumabile care vor fi folosite sau 
distribuite în procesul de prestare a serviciilor;

(c) Deţinute în vederea vânzării sau distribuirii pe parcursul desfăşu-
ră rii normale a activităţii; sau

(d) În curs de producţie în vederea vânzării sau distribuirii. 

 Valoarea realizabilă netă este preţul de vânzare estimat pe parcursul des-
făşurării normale a activităţii minus costurile estimate pentru finalizare şi 
costurile estimate necesare efectuării vânzării, schimbului sau distribuirii.
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 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat.

Valoare realizabilă netă

10. Valoarea realizabilă netă se referă la suma netă pe care o entitate se aşteaptă să o 
realizeze din vânzarea de stocuri pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. 
Valoarea justă reflectă suma pentru care acelaşi stoc ar putea fi tranzacţionat pe 
piaţă între cumpărători şi vânzători interesaţi şi în cunoştinţă de cauză. Prima 
este o valoare specifică entităţii; cea de-a doua nu este. Valoarea realizabilă netă 
pentru stocuri poate să nu fie egală cu valoarea justă minus costurile generate 
de vânzare.

Stocuri

11. Stocurile includ bunuri cumpărate şi deţinute în vederea revânzării, inclusiv, 
de exemplu, mărfurile cumpărate de o entitate şi deţinute în vederea revân zării, 
sau terenurile şi alte proprietăţi deţinute în vederea vânzării. Stocurile cuprind 
de asemenea produsele finite realizate sau producţia în curs de desfăşurare în 
cadrul entităţii. Stocurile cuprind şi (a) materiale şi consumabile care urmează 
să fie utilizate în procesul de producţie şi (b) bunuri achiziţionate sau produse de 
o en titate care vor fi distribuite către terţi gratuit sau pentru un preţ nominal, de 
exemplu, manuale educaţionale realizate de o autoritate din domeniul sănătăţii 
pentru a fi donate şcolilor. În multe entităţi din sectorul public, stocurile vor fi 
corelate mai degrabă cu prestarea de servicii decât cu bunurile achiziţionate şi 
deţinute în vederea revânzării sau cu bunurile produse în vederea vânzării. În 
cazul unui furnizor de servicii, stocurile includ costurile serviciilor, aşa cum 
sunt descrise la punctul 28, pentru care entitatea nu a recunoscut încă venitul 
afe rent (îndrumări cu privire la recunoaşterea veniturilor se găsesc în IPSAS 9, 
Venituri din tranzacţii de schimb).

12. În sectorul public, stocurile pot include: 

(a) Stocuri militare;

(b) Provizii consumabile;

(c) Materiale de întreţinere;

(d) Piese de schimb pentru alte imobilizări corporale decât cele tratate în 
standardele privind imobilizările corporale;

(e) Provizii strategice (de exemplu, rezerve de energie);

(f) Stocuri de bani neemişi;

(g) Stocuri poştale deţinute în vederea vânzării (de exemplu, timbre);
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(h) Producție în curs de execuție, inclusiv:

(i) Materiale pentru cursuri educaţionale / de formare; şi

(ii) Servicii clienţi (de exemplu, servicii de audit), acolo unde aceste 
servicii sunt vândute la preţuri normale pe piaţă; şi

(i) Terenuri/proprietăţi deţinute în vederea vânzării.

13. Atunci când statul controlează drepturile de a crea şi emite diverse active, in-
clusiv timbre poştale şi monedă, aceste elemente de stoc sunt recunoscute drept 
stocuri în sensul prezentului standard. Acestea nu sunt raportate la valoarea 
nominală, dar sunt evaluate în conformitate cu punctul 15, adică la costul lor 
de imprimare sau de emitere.

14. Atunci când un stat menţine diverse rezerve strategice, cum ar fi rezerve 
energetice (de exemplu, petrol), care să fie utilizate în caz de urgenţă sau în 
alte situaţii (de exemplu, dezastre naturale sau alte urgenţe în apărarea civilă), 
acestea sunt recunoscute ca stocuri în sensul prezentului standard şi sunt tratate 
ca atare.

14A. Stocurile militare constau în elemente de unică folosință precum muniție, 
proiectile, rachete și bombe furnizate de arme sau sisteme de armament. Totuși, 
unele tipuri de proiectile pot fi contabilizate în conformitate cu IPSAS 17, 
Imobilizări corporale, dacă îndeplinesc criteriile de clasificare din respectivul 
standard.

Evaluarea stocurilor
15. Stocurile trebuie evaluate la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea 

realizabilă netă, cu excepţia cazului în care se aplică punctul 16 sau 
punctul 17.

16. Atunci când stocurile sunt dobândite dintr-o tranzacţie care nu este o tran-
zacţie de schimb, costul lor trebuie evaluat la valoarea justă de la data 
achi ziţiei.

17. Stocurile trebuie evaluate la cea mai mică valoare dintre cost şi costul cu-
rent de înlocuire atunci când sunt deţinute:

(a) Pentru distribuire gratuită sau la un preţ nominal; sau

(b) Pentru a fi consumate în procesul de producţie al bunurilor care 
vor fi distribuite gratuit sau la un preţ nominal.

Costul stocurilor

18. Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile de achiziţie, costurile 
de conversie, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în 
starea şi în locul în care se găsesc în prezent.
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Costuri de achiziţie

19. Costurile de achiziţie a stocurilor cuprind (a) preţul de cumpărare, (b) taxele 
vamale de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care entitatea le poate re-
cupera ulterior de la autorităţile fiscale) şi (c) costurile de transport, manipulare 
şi alte costuri care pot fi atribuite direct achiziţiei de produse finite, materiale şi 
provizii. Reducerile comerciale, rabaturile şi alte elemente similare sunt deduse 
pentru a determina costurile de achiziţie.

Costuri de conversie

20. Costurile de conversie a stocurilor în curs de execuţie în stocuri de produse finite 
sunt angajate în primul rând într-un mediu de producţie. Costurile de conversie 
a stocurilor includ costurile direct legate de unităţile produse, cum ar fi costu-
rile cu forţa de muncă directă. De asemenea, ele includ şi alocarea sistematică 
a regiei fixe şi variabile de producţie generate de transformarea materialelor 
în produse finite. Regia fixă de producţie constă în acele costuri indirecte de 
producţie care rămân relativ constante indiferent de (a) volumul producţiei, cum 
ar fi amortizarea şi întreţinerea fabricilor şi echipamentelor, şi de (b) costurile 
cu conducerea şi administrarea fabricii. Regia variabilă de producţie constă în 
acele costuri indirecte de producţie care variază direct proporţional sau aproape 
direct proporţional cu volumul producţiei, cum ar fi materialele indirecte şi 
forţa de muncă indirectă.

21. Alocarea regiei fixe de producţie la costurile de conversie se face pe baza ca-
pacităţii normale a instalaţiilor de producţie. Capacitatea normală este producţia 
estimată a fi obţinută, în medie, de-a lungul unui anumit număr de perioade sau 
sezoane, în condiţii normale, având în vedere şi pierderea de capacitate rezultată 
din întreţinerea planificată. Nivelul real de producţie poate fi folosit dacă se 
consideră că acesta aproximează capacitatea normală. Valoarea cheltu ielilor 
cu regia fixă alocate fiecărei unităţi de producţie nu se majorează ca urmare a 
obţinerii unei producţii scăzute sau a neutilizării unor echipamente. Cheltu-
ielile de regie nealocate sunt recunoscute drept cheltuială în perioada în care 
sunt suportate. În perioadele în care se înregistrează o producţie neobişnuit de 
mare, valoarea cheltuielilor cu regia fixă alocate fiecărei unităţi de producţie 
este diminuată, astfel încât stocurile să nu fie evaluate la o valoare mai mare 
decât costul lor. Regia variabilă de producţie este alocată fiecărei unităţi de 
producţie pe baza folosirii reale a instalaţiilor de producţie.

22. De exemplu, alocarea costurilor, atât variabile, cât şi fixe, angajate în moderni-
zarea terenurilor nemodernizate deţinute pentru vânzare în zone rezidenţiale 
sau comerciale ar putea include costuri legate de poziţionarea terenului, de 
drenare, de instalarea ţevilor pentru conectarea la serviciile publice etc.

23. Un proces de producţie poate conduce la obţinerea simultană a mai multor 
produse. Aşa se întâmplă, de exemplu, în cazul obţinerii produselor combinate 
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sau în cazul în care există un produs principal şi altul secundar. Atunci când 
costurile de conversie nu se pot identifica în mod distinct pentru fiecare produs 
în parte, acestea se alocă pe baza unei metode raţionale aplicate cu consecvenţă. 
Alocarea se poate baza, de exemplu, pe valoarea de vânzare relativă a fiecărui 
produs, fie în stadiul de producţie în care produsele devin identificabile în mod 
distinct, fie în momentul finalizării procesului de producţie. Prin natura lor, 
majoritatea produselor secundare au o valoare nesemnificativă. În acest caz, ele 
sunt, adesea, evaluate la valoarea realizabilă netă, iar această valoare se deduce 
din costul produsului principal. Ca urmare, valoarea contabilă a produsului 
principal nu diferă în mod semnificativ de costul său.

Alte costuri

24. Alte costuri sunt incluse în costul stocurilor numai în măsura în care reprezintă 
costuri suportate pentru a aduce stocurile în starea şi în locul în care se găsesc în 
prezent. De exemplu, poate fi adecvată includerea în costul stocurilor a regiilor 
generale, altele decât cele legate de producţie, sau a costurilor de proiectare a 
produselor pentru anumiţi clienţi.

25. Mai jos sunt enumerate exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul 
stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli în perioada în care sunt suportate:

(a) Costurile cu pierderile de materiale, cu forţa de muncă sau alte costuri 
de pro ducţie înregistrate la valori neobişnuite;

(b) Costurile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care astfel de costuri 
sunt necesare în procesul de producţie anterior trecerii într-o nouă fază 
de producţie;

(c) Cheltuielile de regie administrative care nu contribuie la aducerea sto-
curilor în starea şi în locul în care se află în prezent; şi

(d) Costurile de vânzare.

26. IPSAS 5, Costurile îndatorării, identifică circumstanţele limitate în care costu-
rile îndatorării sunt incluse în costul stocurilor.

27. O entitate poate cumpăra stocuri în condiţii de decontare amânată. Atunci când 
angajamentul conţine efectiv un element de finanţare, acel element, de exemplu, 
o diferenţă între preţul de cumpărare în condiţii normale de creditare şi suma 
plătită, este recunoscut ca o cheltuială cu dobânda de-a lungul perioadei de 
finanţare.

Costul stocurilor unui furnizor de servicii

28. În măsura în care prestatorii de servicii au stocuri (cu excepţia celor la care 
se face trimitere la punctul 2 litera (d)), aceştia le evaluează la costurile de 
producţie. Aceste costuri sunt compuse în primul rând din costurile cu forţa de 
muncă şi din alte costuri cu personalul direct angajat în prestarea serviciului, 
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inclusiv personalul de supraveghere şi cheltuielile de regie atribuibile. Nu sunt 
incluse costurile cu forţa de muncă ce nu sunt angajate în prestarea serviciului. 
Costu rile cu forţa de muncă şi alte costuri legate de vânzare şi de personalul 
angajat în administraţia generală nu sunt incluse, ci sunt recunoscute drept 
cheltuieli în perioada în care sunt suportate. Costul stocurilor unui furnizor de 
servicii nu include marjele de profit sau cheltuielile de regie neatribuibile, care 
sunt încorporate, de obicei, în preţurile facturate de furnizorii de servicii.

Costul producţiei agricole recoltate din active biologice

29. Conform IPSAS 27, stocurile care cuprind produsele agricole pe care o enti-
tate le-a recoltat din activele sale biologice trebuie evaluate, la momentul 
recunoaşterii iniţiale, la valoarea lor justă minus costurile generate de vânzare 
la momentul recoltării. Acesta este costul stocurilor la acea dată pentru aplicarea 
prezentului standard.

Tehnici de evaluare a costului 

30. Diverse tehnici de evaluare a costului stocurilor, cum este metoda costului 
stan dard sau metoda preţului cu amănuntul, pot fi folosite pentru simplificare 
dacă rezultatele acestor metode aproximează costul. Costurile standard iau în 
considerare niveluri normale ale materialelor şi consumabilelor, ale forţei de 
muncă, eficienţei şi utilizării capacităţilor. Aceste niveluri sunt revizuite periodic 
şi, dacă este necesar, ajustate în funcţie de condiţiile actuale.

31. Stocurile pot fi transferate entităţii prin intermediul unei tranzacţii care nu este 
o tranzacţie de schimb. De exemplu, o agenţie internaţională de ajutorare poate 
dona materiale medicale unui spital public imediat după un dezastru natural. În 
astfel de situaţii, costul stocurilor este valoarea lor justă de la data dobândirii.

Formule de determinare a costului

32. Costul elementelor de stocuri care nu sunt de obicei fungibile şi al acelor 
bunuri sau servicii produse şi destinate unor anumite proiecte trebuie să 
fie determinat prin identificarea specifică a costurilor lor individuale. 

33. Identificarea specifică a costurilor presupune atribuirea costurilor specifice 
elementelor identificate ale stocurilor. Acest tratament contabil este adecvat 
pentru acele elemente care sunt destinate unui anumit proiect, indiferent dacă 
au fost cumpărate sau produse. Totuşi, identificarea specifică a costurilor nu 
este adecvată în cazurile în care stocurile cuprind un număr mare de elemente 
care sunt, de regulă, fungibile. În aceste cazuri, metoda de selectare a acelor 
elemente ce rămân în stoc ar putea fi folosită pentru stabilirea efectelor prede-
terminate asupra surplusului sau deficitului pentru acea perioadă. 

34. Atunci când aplică punctul 33, o entitate trebuie să folosească aceeaşi for-
mulă de determinare a costului pentru toate stocurile de natură şi utilizare 
similare pentru entitate. Pentru stocurile de natură sau utilizare diferită (de 
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exemplu, anumite mărfuri utilizate într-un segment şi acelaşi tip de măr-
furi utilizate într-un alt segment) pot fi justificate diferite formule pentru 
cost. Pentru a justifica utilizarea unor formule diferite de determinare a 
costurilor nu este suficientă doar o diferenţă în ceea ce priveşte localizarea 
geografică a stocurilor (și reglementările fiscale respective).

35. Costul stocurilor, altele decât cele tratate la punctul 32, trebuie determinat 
cu ajutorul metodei primul intrat, primul ieşit (FIFO) sau al formulei 
costului mediu ponderat. O entitate trebuie să folosească aceeaşi formulă 
de determinare a costului pentru toate stocurile având natură şi utilizare 
similare pentru entitate. Pentru stocurile cu natură sau utilizare diferită 
pot fi justificate metode diferite de determinare a costului.

36. De exemplu, stocurile utilizate într-un segment de activitate pot avea o utilizare 
diferită pentru entitate faţă de acelaşi tip de stocuri utilizate într-un alt segment 
de activitate. Cu toate acestea, pentru a justifica utilizarea de formule diferite de 
determinare a costurilor nu este suficientă doar o diferenţă în ceea ce priveşte 
localizarea geografică a stocurilor.

37. Formula FIFO presupune că elementele de stocuri care au fost cumpărate 
primele sunt şi vândute primele şi, prin urmare, elementele care rămân în stoc la 
sfârşitul perioadei sunt cele care au fost cumpărate sau produse cel mai recent. 
Prin formula costului mediu ponderat se calculează costul fiecărui element pe 
baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul 
perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpărate de-a lungul 
perioadei. Media poate fi calculată periodic sau după recepţia fiecărei livrări, 
în funcţie de circumstanţele în care se găseşte entitatea.

Valoare realizabilă netă

38. Costul stocurilor se poate să nu fie recuperabil dacă acele stocuri au suferit 
de teriorări, dacă au fost uzate moral, integral sau parţial, sau dacă preţurile 
lor de vânzare s-au diminuat. Costul stocurilor se poate, de asemenea, să nu 
fie recuperabil în cazul în care au crescut costurile estimate pentru finalizare 
sau costurile estimate a fi suportate pentru a efectua vânzarea, schimbul sau 
distribuirea. Practica reducerii valorii contabile a stocurilor sub cost până la 
valoarea realizabilă netă este consecventă cu principiul conform căruia activele 
nu ar trebui reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea preconizată 
a se obţine prin vânzarea, schimbul, distribuirea sau utilizarea lor.

39. De obicei, valoarea contabilă a stocurilor este redusă până la valoarea realizabilă 
netă, element cu element. Uneori însă poate fi mai adecvat să se grupeze ele-
mentele similare sau conexe. Acesta ar putea fi cazul elementelor de stoc care 
au scopuri sau întrebuinţări finale similare şi care nu pot fi evaluate practic 
separat de celelalte elemente în acea linie de producţie. Nu este adecvat să se 
reducă valoarea contabilă a stocurilor pe baza unei clasificări a stocurilor, de 
exem plu, a produselor finite, sau a tuturor stocurilor dintr-un anumit segment 
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de activitate sau segment geografic. În general, furnizorii de servicii cumulează 
costurile aferente fiecărui serviciu pentru care se percepe un preţ de vânzare 
separat. De aceea, fiecare dintre aceste servicii este tratat ca un element distinct.

40. Estimările valorii realizabile nete iau în considerare, de asemenea, scopul pen-
tru care stocurile sunt deţinute. De exemplu, valoarea realizabilă netă a canti-
tăţii de stocuri deţinute pentru onorarea unor contracte ferme de vânzare de 
bunuri sau de prestare de servicii se bazează pe preţul contractului. În situaţia 
în care cantitatea specificată în contractele de vânzare este mai mică decât 
cantitatea de stocuri deţinută, valoarea realizabilă netă a surplusului se determină 
pornind de la preţurile generale de vânzare. Îndrumări cu privire la tratamentul 
provizioanelor sau al datoriilor contingente, cum ar fi cele care apar din contracte 
ferme de vânzare în plus faţă de cantităţile de stocuri deţinute şi din contracte 
ferme de cumpărare, pot fi găsite în IPSAS 19, Provizioane, datorii contingente 
şi active contingente.

41. Materialele şi consumabilele deţinute pentru a fi folosite în producţia stocurilor 
nu sunt reduse sub cost dacă se estimează că produsele finite în care urmează a 
fi încorporate vor fi vândute, tranzacţionate sau distribuite la un preţ mai mare 
sau egal cu costul lor. Totuşi, atunci când o scădere a preţului materialelor 
indică faptul că acel cost al produselor finite depăşeşte valoarea realizabilă netă, 
materialele sunt reduse până la valoarea realizabilă netă. În astfel de cazuri, 
costul de înlocuire a materialelor poate fi cea mai adecvată măsură disponibilă 
a valorii lor realizabile nete.

42. În fiecare perioadă ulterioară se efectuează o nouă evaluare a valorii realizabile 
nete. Atunci când nu mai există condiţiile care au determinat în trecut scăderea 
valorii contabile a stocurilor sub cost sau atunci când există dovezi clare ale unei 
creşteri a valorii realizabile nete ca urmare a schimbării contextului economic, 
suma care reprezintă reducerea valorii contabile este reluată (adică reluarea 
este limitată la valoarea reducerii iniţiale) astfel încât noua valoare contabilă a 
stocului să fie egală cu cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă 
netă revizuită. Aceasta se întâmplă, de exemplu, atunci când un element de 
natura stocurilor care este contabilizat la valoarea realizabilă netă din cauza 
scăderii preţului său de vânzare este încă în stoc într-o perioadă ulterioară, iar 
preţul său de vânzare a crescut.

Distribuirea bunurilor gratuit sau la un preţ nominal

43. O entitate din sectorul public poate deţine stocuri ale căror beneficii economice 
viitoare sau al căror potenţial de servicii nu sunt direct legate de capacitatea lor 
de a genera intrări de numerar nete. Aceste tipuri de stocuri pot apărea atunci 
când un guvern a hotărât să distribuie anumite bunuri gratuit sau la o valoare 
nominală. În aceste cazuri, beneficiile economice viitoare sau potenţialul de 
servicii ale stocurilor în scopuri de raportare financiară sunt reflectate prin va-
loarea pe care ar trebui să o plătească entitatea pentru a dobândi beneficiile eco-
nomice sau potenţialul de servicii dacă acest fapt ar fi necesar pentru îndeplinirea 
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obiectivelor entităţii. Atunci când beneficiile economice sau potenţialul de 
ser vicii nu pot fi dobândite pe piaţă, trebuie să se facă o estimare a costului de 
în locuire. Dacă se modifică scopul pentru care sunt deţinute stocurile, acestea 
sunt evaluate pe baza prevederilor de la punctul 15.

Recunoaşterea drept cheltuială
44. Atunci când stocurile sunt vândute, tranzacţionate sau distribuite, valoarea 

contabilă a acestor stocuri trebuie recunoscută drept cheltuială în peri oada 
în care sunt recunoscute veniturile respective. Dacă nu există venituri afe-
rente, cheltuiala este recunoscută atunci când bunurile sunt distribuite sau 
atunci când se prestează serviciul respectiv. Valoarea oricărei reduceri a 
stocurilor şi toate pierderile de stocuri trebuie recunoscute drept cheltuială 
în perioada în care are loc reducerea sau pierderea. Valoarea oricărei re luări 
a oricărei reduceri a stocurilor trebuie recunoscută ca reducere a valorii 
stocurilor recunoscute drept cheltuială în perioada în care are loc reluarea.

45. Pentru un prestator de servicii, momentul în care stocurile sunt recunoscute 
drept cheltuieli are loc, în mod normal, atunci când sunt prestate serviciile sau 
atunci când sunt facturate serviciile care au fost deja plătite.

46. Unele stocuri pot fi alocate altor conturi de active, de exemplu, un stoc folosit 
drept componentă de imobilizare corporală construită în regie proprie. Stocurile 
alocate în acest fel unui alt activ sunt recunoscute ca o cheltuială pe parcursul 
duratei de viaţă utilă a acelui activ.

Prezentarea informaţiilor
47. Situaţiile financiare trebuie să prezinte următoarele informaţii:

(a) Politicile contabile adoptate la evaluarea stocurilor, inclusiv formu
lele folosite pentru determinarea costului;

(b) Valoarea contabilă totală a stocurilor şi valoarea contabilă pe cate-
gorii corespunzătoare entităţii;

(c) Valoarea contabilă a stocurilor înregistrate la valoarea justă minus 
costurile generate de vânzare;

(d) Valoarea stocurilor recunoscută drept cheltuială pe parcursul peri-
oadei;

(e) Valoarea oricărei reduceri a valorii contabile a stocurilor recu-
nos  cute drept cheltuială în perioada respectivă în conformitate cu 
punc tul 42;

(f) Valoarea oricărei reluări a unei reduceri recunoscute în situaţia 
performanţei financiare în perioada respectivă în conformitate cu 
punctul 42;
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(g) Circumstanţele sau evenimentele care au condus la reluarea unei 
reduceri a stocurilor în conformitate cu punctul 42; şi 

(h) Valoarea contabilă a stocurilor gajate în contul datoriilor.

48. Informaţiile privind valorile contabile ale diverselor categorii de stocuri, pre-
cum şi dimensiunea modificărilor acestor active sunt folositoare utilizatorilor 
situaţiilor financiare. Clasificările obişnuite ale stocurilor sunt mărfuri, materii 
prime, materiale, producţie în curs de execuţie şi produse finite. Stocurile unui 
furnizor de servicii pot fi descrise ca producţie în curs de execuţie.

49. Valoarea stocurilor recunoscută drept cheltuială a perioadei cuprinde (a) acele 
costuri incluse anterior în evaluarea stocurilor care au fost vândute, schimbate 
sau distribuite şi (b) cheltuielile de regie aferente producţiei nealocate şi valorile 
anormale ale costurilor de producţie a stocurilor. Circumstanţe specifice entităţii 
pot justifica şi includerea altor costuri, cum ar fi costurile de distribuţie.

50. Anumite entităţi adoptă un format pentru surplus sau deficit care conduce la 
prezentarea altor valori decât costul stocurilor recunoscut drept cheltuială în 
perioada respectivă. Conform acestui format, o entitate prezintă o analiză a 
chel tuielilor utilizând o clasificare bazată pe natura cheltuielilor. În acest caz, 
entitatea prezintă costurile recunoscute drept cheltuială pentru (a) materii prime 
şi consumabile, (b) costuri cu forţa de muncă şi (c) alte costuri, împreună cu 
va loarea modificării nete a stocurilor aferentă perioadei. 

Data intrării în vigoare 
51. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2008 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2008, entitatea trebuie să prezinte acest fapt. 

51A. IPSAS 27 a modificat punctul 29. O entitate trebuie să aplice respectivul 
amendament pentru situaţiile financiare anuale care acoperă perioadele 
care încep la 1 aprilie 2011 sau ulterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
IPSAS 27 pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 aprilie 2011, 
atunci amendamentul trebuie aplicat şi pentru acea perioadă anterioară.

51B. Punctul 52 a fost modificat de IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Stan
dardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASuri) 
pe bază de angajamente, emis în ianuarie 2015. O entitate trebuie să aplice 
respectivul amendament pentru situaţiile financiare anuale care acoperă 
perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se permite 
aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică IPSAS 33 pentru o 
perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, atunci amenda
mentul trebuie aplicat şi pentru acea perioadă anterioară.
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51C. Punctul 12 a fost modificat și punctul 14A a fost adăugat de documentul 
Îmbunătățiri la IPSASuri 2015, emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să 
aplice respectivele amendamente pentru situațiile financiare anuale care 
acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. 
Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amen-
damentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, 
entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

51D. Punctele 4 și 5 au fost eliminate de documentul Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente 
pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea ante
rior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o perioadă 
care începe anterior datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte 
acest fapt.

51E. Punctul 2 a fost modificat de IPSAS 41, emis în august 2018. O entitate 
trebuie să aplice acest amendament pentru situațiile financiare anuale care 
acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2022 sau ulterior acestei date. 
Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
amendamentul pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 
2022, entitatea trebuie să prezinte acest fapt și, în același timp, să aplice 
IPSAS 41.

52. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
definiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
na ţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
ga jamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.

Retragerea IPSAS 12 (2001)
53. Prezentul standard înlocuieşte IPSAS 12, Stocuri, emis în 2001.



STOCURI

 441 IPSAS 12 BAZĂ PENTRU CONCLUZII

Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 12. 

Context

BC1. Programul IPSASB de convergenţă cu IFRS-urile este un element important în 
programul de lucru al IPSASB. Politica IPSASB este ca IPSAS-urile pe bază de 
angajamente să fie convergente cu IFRS-urile emise de către IASB atunci când 
este adecvat pentru entităţile din sectorul public. 

BC2. IPSAS-urile pe bază de angajamente care sunt convergente cu IFRS-urile păstrează 
dispoziţiile, structura şi textul IFRS-urilor, cu excepţia cazului în care există un 
motiv specific sectorului public care să justifice o abatere. Abaterea de la IFRS-ul 
echivalent are loc atunci când dispoziţiile sau terminologia din IFRS nu sunt 
adecvate pentru sectorul public sau atunci când este necesară includerea unui 
comentariu sau a unor exemple suplimentare pentru a ilustra anumite dispoziţii în 
contextul sectorului public. Diferenţele dintre IPSAS-uri şi IFRS-urile echivalente 
sunt identificate în Comparaţia cu IFRS inclusă în fiecare IPSAS.

BC3. În mai 2002, IASB a emis un proiect de expunere cu amendamente propuse 
pentru 13 IAS-uri1 ca parte a Proiectului său general de îmbunătăţiri. Obiectivele 
Pro iectului general de îmbunătăţiri al IASB au fost „reducerea sau eliminarea 
alternativelor, redundanţelor şi conflictelor din cadrul standardelor, tratarea unor 
aspecte de convergenţă şi efectuarea altor îmbunătăţiri”. IAS-urile finale au fost 
emise în decembrie 2003.

BC4. IPSAS 12, emis în iulie 2001, se baza pe IAS 2 (revizuit în 1993), Stocuri, care a 
fost reemis în decembrie 2003. La sfârşitul anului 2003, predecesorul IPSASB, 
Comitetul pentru Sectorul Public (PSC),2 a iniţiat un proiect de îmbunătăţire a 
IPSAS-urilor pentru convergenţa IPSAS-urilor, atunci când este adecvat, cu 
IAS-urile îmbunătăţite emise în decembrie 2003. 

BC5. IPSASB a analizat IAS 2 îmbunătăţit şi a fost de acord, în general, cu motivele 
IASB pentru revizuirea IAS-ului şi cu amendamentele efectuate. (Bazele pen-
tru con cluzii ale IASB nu sunt reproduse aici. Abonaţii la Serviciul complet de 
abonamente al IASB pot consulta Bazele pentru concluzii pe website-ul IASB la 
adresa http://www.iasb.org.) În cazurile în care IPSAS-urile se abat de la IAS-urile 

1 Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri) au fost emise de predecesorul IASB, Comitetul 
pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate. Standardele emise de IASB sunt intitulate Standarde 
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri). IASB a definit IFRS-urile ca fiind formate din 
IFRS-uri, IAS-uri şi Interpretările standardelor. În unele cazuri, IASB a modificat, mai degrabă decât 
a înlocuit, IAS-urile, caz în care vechiul număr al IAS-ului rămâne neschimbat.

2 PSC a devenit IPSASB atunci când Consiliul IFAC a modificat mandatul PSC pentru ca acesta să devină 
un consiliu independent de normalizare, în noiembrie 2004.
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corespunzătoare, Baza pentru concluzii explică motivele specifice sectorului 
public care au determinat abaterea.

BC6. IAS 2 a fost modificat ulterior ca o consecinţă a IFRS-urilor emise după decembrie 
2003. IPSAS 12 nu include amendamentele aferente care rezultă din IFRS-urile 
emise după decembrie 2003. Aceasta deoarece IPSASB nu a examinat încă şi 
nu şi-a format o părere cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor din IFRS-urile 
aferente pentru entităţile din sectorul public.

Revizuirea IPSAS 12 ca rezultat al părții a III-a a documentului Îmbunătățiri la 
IPSASuri 2015: aspecte semnalate de părțile interesate

BC7. Îndrumările de raportare a statisticilor privind finanțele guvernamentale (GFS) 
utilizează termenul „stocuri militare” pentru a cuprinde toate elementele de unică 
folosință, inclusiv muniția. IPSASB a ajuns la concluzia că înlocuirea termenului 
„muniție” din IPSAS cu termenul „stocuri militare” din GFS și includerea unei 
descrieri vor clarifica tipurile de active militare care trebuie clasificate drept 
stocuri, crescând în același timp consecvența cu îndrumările de raportare a GFS.

Revizuirea IPSAS 12 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC8. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. Această 
reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel: 

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea 
referitoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de Conta-
bilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a entităților 
din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1.
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Comparaţie cu IAS 2
IPSAS 12, Stocuri, se bazează în principal pe IAS 2, Stocuri (revizuit în 2003). Prin -
cipalele diferenţe dintre IPSAS 12 şi IAS 2 sunt următoarele:

● IPSAS 12 utilizează o definiţie diferită faţă de IAS 2; diferenţa re cunoaşte 
fap tul că în sectorul public anumite stocuri sunt distribuite gratuit sau pentru 
o valoare nominală. 

● IPSAS 12 clarifică faptul că serviciile în curs care urmează să fie distribuite 
gra tuit sau la o contravaloare nominală primită în schimb direct de la beneficiari 
sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului standard.

● În IPSAS 12 a fost inclusă o definiţie a costului curent de înlocuire, în plus 
faţă de definiţiile din IAS 2.

● IPSAS 12 prevede ca, atunci când stocurile sunt dobândite din altă tranzacţie 
decât una de schimb, costul acestora să fie valoarea lor justă de la data achiziţiei.

● IPSAS 12 prevede ca, atunci când stocurile sunt furnizate gratuit sau la o va-
loare nominală, acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare dintre cost şi 
costul curent de înlocuire.

● În anumite situaţii, IPSAS 12 utilizează o terminologie diferită faţă de cea 
din IAS 2. Cel mai semnificativ exemplu este utilizarea termenului „situaţia 
performanţei financiare” în IPSAS 12. Termenul echivalent din IAS 2 este 
„situaţia veniturilor şi cheltuielilor”.

● IPSAS 12 nu utilizează termenul „venit” (income), care în IAS 2 are un sens 
mai larg decât termenul „venituri” (revenue).
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Recunoaştere

Prezentul Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) se 
bazează în principal pe Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 17 (revizuit 
în 2003), Contracte de leasing, publicat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale 
de Contabilitate (IASB). Extrasele din IAS 17 sunt reproduse în această publicaţie a 
Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 
(IPSASB) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) cu permisiunea Fundaţiei 
pentru Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 

Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) 
este cel publicat de IASB în limba engleză, iar exemplare ale acestora pot fi obţinute 
direct de la departamentul de relații publice al Fundației IFRS, Columbus Building, 
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, United Kingdom.

E-mail: publications@ifrs.org

Internet: www.ifrs.org

IFRS-urile, IAS-urile, Proiectele de expunere şi alte publicaţii ale IASB sunt protejate 
de dreptul de autor al Fundaţiei IFRS.

„IFRS”, „IAS”, „IASB”, „IFRS Foundation”, „International Accounting Standards” 
şi „International Financial Reporting Standards” sunt mărci înregistrate ale Fundaţiei 
IFRS şi nu trebuie utilizate fără acordul Fundaţiei IFRS.

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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IPSAS 13 – CONTRACTE DE LEASING
Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020. 

IPSAS 13, Contracte de leasing, a fost emis în decembrie 2001.

În decembrie 2006, IPSASB a emis un IPSAS 13 revizuit.

De la această dată, IPSAS 13 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2019 (emis în ianuarie 2020)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2015 (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 32, Angajamente de concesiune a serviciilor: concedenţi (emis în 
octombrie 2011)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 2011 (emis în octombrie 2011)

● IPSAS 27, Agricultura (emis în decembrie 2009)

● IPSAS 31, Imobilizări necorporale (emis în ianuarie 2010)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri (emis în noiembrie 2010)

Tabelul punctelor modificate în IPSAS 13

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

Secţiunea Introducere Eliminată Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

octombrie 2011

2 Modificat IPSAS 27 decembrie 2009

Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016



IPSAS 13 446

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

3 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

4 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

19 Eliminat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

20 Eliminat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

20A Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

21 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

25 Modificat IPSAS 32 octombrie 2011

26 Modificat IPSAS 32 octombrie 2011

27 Modificat IPSAS 32 octombrie 2011

36 Modificat IPSAS 31 ianuarie 2010

40 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

41 Modificat IPSAS 31 ianuarie 2010

44 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

66 Modificat IPSAS 31 ianuarie 2010

67 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

ianuarie 2020
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

76 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

ianuarie 2020

79 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

80 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

84 Eliminat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

ianuarie 2020

84A Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

85A Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

noiembrie 2010

85B Nou IPSAS 32 octombrie 2011

85C Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

85D Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

85E Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

ianuarie 2020

85F Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

ianuarie 2020

86 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 13, Contracte de 
leasing, este prezentat la punctele 1-87. Toate punctele au autoritate egală. IPSAS 13 
trebuie citit în contextul obiectivului său, al Bazei pentru concluzii, al Prefeţei la 
Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi al Cadrului 
general conceptual de raportare financiară cu scop general pentru entităţile din 
sectorul public. IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile 
şi erori, oferă o bază pentru selectarea şi aplicarea politicilor contabile în absenţa 
unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
1. Obiectivul prezentului standard este de a prescrie, pentru locatari şi locatori, 

politicile contabile corespunzătoare şi informaţiile care trebuie prezentate cu 
privire la contractele de leasing.

Domeniu de aplicare
2. O entitate care întocmeşte şi prezintă situaţii financiare conform conta-

bilităţii pe bază de angajamente trebuie să aplice prezentul standard în 
contabilizarea tuturor contractelor de leasing, cu excepția:

(a) Contractelor de leasing privind explorarea sau exploatarea minereu-
rilor, a petrolului, a gazelor naturale şi a altor resurse neregenerabile 
similare; şi

(b) Acordurilor pentru acordarea licenţei pentru elemente precum fil-
mele, înregistrările video, piesele de teatru, manuscrisele, brevetele 
şi drepturile de autor.

 Cu toate acestea, prezentul standard nu trebuie aplicat ca bază pentru 
evaluarea:

(a) Proprietăţilor deţinute de locatari care sunt contabilizate drept in-
vestiţii imobiliare (a se vedea IPSAS 16, Investiţii imobiliare); 

(b) Investiţiilor imobiliare închiriate de locatori în baza unui contract 
de leasing operaţional (a se vedea IPSAS 16);

(c) Activelor biologice care intră sub incidența IPSAS 27, Agricultura, și 
care sunt deținute de către locatari în baza unui contract de leasing 
financiar; sau

(d) Activelor biologice care intră sub incidența IPSAS 27 închiriate de 
locatori în baza unui contract de leasing operațional.

3. [Eliminat]

4. [Eliminat]

5. Prezentul standard se aplică acordurilor care transferă dreptul de utilizare a 
activelor, chiar dacă ar putea fi necesară efectuarea de către locator a unor ser-
vicii substanţiale în legătură cu utilizarea sau întreţinerea respectivelor active. 
Prezentul standard nu se aplică în cazul acordurilor reprezentând contracte de 
servicii care nu implică transferul dreptului de utilizare a activelor între părţile 
contractante. Entităţile din sectorul public pot încheia angajamente complexe 
pentru prestarea de servicii care pot sau nu să includă cedarea în leasing a unor 
active. Aceste angajamente sunt discutate la punctele 25-27.
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6. Prezentul standard nu se aplică (a) contractelor de leasing privind explorarea 
sau exploatarea resurselor naturale cum ar fi petrolul, gazele, cheres teaua, 
metalele, precum şi alte minerale şi (b) acordurilor pentru acordarea licenţei 
pentru elemente cum ar fi filmele, înregistrările video, piesele de teatru, manu-
scrisele, brevetele şi drepturile de autor. Motivul este faptul că aceste tipuri de 
angajamente prezintă potenţialul de a genera numeroase probleme contabile 
care trebuie tratate separat.

7. Prezentul standard nu se aplică investiţiilor imobiliare. Investiţiile imobiliare 
sunt evaluate de către locatori şi de către locatari în conformitate cu prevederile 
din IPSAS 16.

Definiţii
8. Următorii termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul speci-

ficat în continuare:

 Începutul perioadei de leasing este data de la care locatarul este îndreptăţit 
să îşi exercite dreptul de a utiliza activul în sistem de leasing. Este data 
recu noaş terii iniţiale a leasingului (adică recunoaşterea activelor, datoriilor, 
veni turilor sau cheltuielilor rezultate din contractul de leasing, după caz).

 Chiria contingentă este acea parte a plăţilor de leasing care nu are o valoare 
determinată, ci este stabilită în funcţie de valoarea viitoare a unui factor 
care se modifică altfel decât odată cu trecerea timpului (de exemplu, un 
pro cent din vânzările viitoare, gradul de utilizare viitoare, indicii de preţ 
viitori, ratele viitoare ale dobânzilor practicate pe piaţă).

 Durata de viaţă economică este fie:

(a) Perioada de-a lungul căreia se preconizează că un activ va genera 
bene ficii economice sau potenţial de servicii pentru unul sau mai 
mulţi utilizatori; fie

(b) Numărul unităţilor de producţie sau al unităţilor similare care se 
preconizează a fi obţinute prin utilizarea activului de către unul sau 
mai mulţi utilizatori.

 Un leasing financiar este un leasing care transferă în esență toate riscurile 
şi recompensele aferente dreptului de proprietate asupra unui activ. Titlul 
de proprietate poate să fie transferat sau nu în cele din urmă.

 Investiţia brută în leasing este valoarea agregată a:

(a) Plăţilor minime de leasing de primit de către locator în baza unui 
contract de leasing financiar; şi

(b) Oricărei valori reziduale negarantate acumulate în contul locatorului.
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 Valoarea reziduală garantată este:

(a) Pentru locatar, acea parte a valorii reziduale care este garantată de 
locatar sau de o parte afiliată acestuia (valoarea garanţiei constituind 
valoarea maximă care poate deveni exigibilă în orice situaţie); şi

(b) Pentru locator, acea parte a valorii reziduale care este garantată de 
locatar sau de o terţă parte neafiliată locatorului care este capabilă, 
din punct de vedere financiar, să onoreze obligaţiile asumate prin 
garanţie.

 Inițierea contractului de leasing este prima dată, în ordine cronologică, 
dintre data acordului de leasing şi data angajamentului părţilor de a res-
pecta principalele prevederi ale contractului de leasing. La această dată:

(a) Un leasing este clasificat fie ca leasing operaţional, fie ca leasing fi-
nan ciar; şi

(b) În cazul unui leasing financiar, valorile care trebuie recunoscute la 
începutul perioadei de leasing sunt determinate.

 Costurile directe iniţiale sunt costuri marginale care pot fi atribuite direct 
negocierii şi încheierii unui contract de leasing, în afara costurilor suportate 
de locatorii producători sau comercianţi.

 Rata dobânzii implicită în contractul de leasing este rata de actualizare 
care, la inițierea contractului de leasing, face ca valoarea actualizată agre-
gată a:

(a) Plăţilor minime de leasing; şi

(b) Valorii reziduale negarantate 

 să fie egală cu suma (i) valorii juste a activului în sistem de leasing şi (ii) ori -
căror costuri directe iniţiale ale locatorului.

 Un contract de leasing este un acord prin care locatorul cedează locatarului, 
în schimbul unei plăţi sau serii de plăţi, dreptul de a utiliza un activ pentru 
o perioadă de timp convenită.

 Durata contractului de leasing reprezintă perioada de timp irevocabilă 
pentru care locatarul a contractat activul în sistem de leasing şi orice alte 
perioade suplimentare pentru care locatarul are opţiunea de a continua 
utilizarea activului în sistem de leasing, cu sau fără plată suplimentară, 
când la inițierea contractului de leasing este cert, într-o măsură rezonabilă, 
faptul că locatarul îşi va exercita această opţiune. 

 Rata dobânzii marginale a împrumutului locatarului este rata dobânzii 
pe care locatarul ar trebui să o plătească pentru un leasing similar sau, 
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dacă aceasta nu este determinabilă, rata pe care, la inițierea contractului 
de leasing, locatarul ar trebui să o suporte pentru a împrumuta, pentru 
o perioadă similară şi cu o garanţie similară, fondurile necesare pentru 
cumpărarea activului.

 Plăţile minime de leasing sunt acele plăţi pe care locatarul este sau poate 
fi obligat să le efectueze de-a lungul duratei contractului de leasing, ex
cluzând chiria contingentă, costurile serviciilor şi, după caz, impozitele pe 
care locatorul le va plăti şi care i se vor rambursa acestuia, împreună cu:

(a) Pentru locatar, orice sume garantate de locatar sau de o parte afiliată 
locatarului; sau

(b) Pentru locator, orice valoare reziduală garantată locatorului de 
către:

(i) Locatar;

(ii) O parte afiliată locatarului; sau

(iii) O terţă parte independentă, fără legătură cu locatorul, care 
este capabilă din punct de vedere financiar să onoreze obli-
gaţiile aferente garanţiei.

 Totuşi, dacă locatarul are o opţiune de a cumpăra activul la un preţ estimat 
a fi suficient de scăzut faţă de valoarea sa justă la data la care opţiunea 
devine exercitabilă încât, la inițierea contractului de leasing, există certi
tudinea rezonabilă că opţiunea va fi exercitată, atunci plăţile minime de 
leasing includ plăţile minime exigibile pe durata contractului de leasing 
până la data preconizată de exercitare a opţiunii de cumpărare, precum 
şi plata necesară pentru exercitarea acestei opţiuni.

 Investiţia netă în leasing este investiţia brută în leasing actua lizată la rata 
dobânzii implicită din contractul de leasing.

 Un leasing irevocabil este un leasing care este revocabil doar:

(a) Dacă survine un eveniment contingent a cărui producere era puţin 
probabilă;

(b) Cu permisiunea locatorului;

(c) În cazul în care locatarul contractează cu acelaşi locator un nou 
leasing pentru acelaşi activ sau unul echivalent; sau

(d) În momentul plăţii de către locatar a unei asemenea sume suplimen
tare încât, la inițierea contractului de leasing, continuarea acestuia 
este certă într-o măsură rezonabilă.
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 Un leasing operaţional este un leasing care nu este un leasing financiar.

 Veniturile financiare neîncasate reprezintă diferenţa dintre:

(a) Investiţia brută în leasing; şi

(b) Investiţia netă în leasing.

 Valoarea reziduală negarantată reprezintă acea parte din valoarea rezi-
duală a activului în sistem de leasing a cărei valorificare de către locator 
nu este sigură sau este garantată numai de o parte afiliată locatorului.

 Durata de viaţă utilă este perioada estimată rămasă de la începutul peri-
oadei de leasing, fără a fi limitată la aceasta, pe parcursul căreia se aşteaptă 
ca beneficiile economice sau potenţialul de servicii încorporate în activ să 
fie consumate de către entitate.

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat.

Schimbări ale plăţilor de leasing între inițierea contractului de leasing 
şi începutul perioadei de leasing

9. Un acord sau un angajament de leasing poate să includă prevederi pentru ajus-
tarea plăţilor de leasing (a) pentru modificări ale costurilor de construcţie sau 
de cumpărare a proprietăţii aflate în leasing sau (b) pentru modificări ale altor 
evaluări ale costului sau valorii, cum ar fi nivelurile generale de preţ, sau ale 
costurilor de finanţare ale locatorului, în perioada dintre inițierea contractului 
de leasing şi începutul perioadei de leasing. În aceste cazuri, în sensul prezen-
tului standard trebuie presupus că efectul unor asemenea modificări a avut loc 
la inițierea contractului de leasing.

Contracte de cumpărare în rate

10. Definiţia leasingului include contractele de închiriere a unui activ care cuprind 
o clauză ce îi oferă locatarului opţiunea de a deveni proprietarul activului la 
îndeplinirea condiţiilor convenite. Aceste contracte sunt denumite uneori con-
tracte de cumpărare în rate. 

Rata dobânzii marginale a împrumutului

11. Atunci când o entitate are împrumuturi care sunt garantate de stat, stabilirea 
ra tei dobânzii marginale a împrumutului locatarului reflectă existenţa oricărei 
ga ranţii de stat şi a oricăror taxe conexe. Acest lucru ar duce în mod normal la 
utilizarea unei rate mai mici a dobânzii marginale a împrumutului. 

Clasificarea contractelor de leasing
12. Clasificarea contractelor de leasing adoptată în prezentul standard se bazează 

pe măsura în care riscurile şi recompensele aferente dreptului de proprietate 
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a unui activ în sistem de leasing îi revin locatorului sau locatarului. Riscurile 
includ posibilitatea de a se înregistra pierderi ca urmare a unui grad scăzut de 
utilizare a activului sau a uzurii morale tehnologice sau a unor variaţii ale valorii 
datorate modificării condiţiilor economice. Recompensele pot fi reprezentate de 
preconizarea unei activităţi profitabile pe durata vieţii economice a activului şi a 
unor câştiguri rezultate din creşterea valorii sau din realizarea valorii reziduale.

13. Un contract de leasing este clasificat drept un leasing financiar dacă transfe-
ră în mod semnificativ toate riscurile şi recompensele aferente dreptului de 
proprietate. Un contract de leasing este clasificat drept leasing operaţional 
dacă nu transferă în mod semnificativ toate riscurile şi recompensele afe-
rente dreptului de proprietate.

14. Deoarece tranzacţia dintre locator şi locatar se bazează pe un contract de lea-
sing încheiat între cele două părţi, este necesară utilizarea unor definiţii con-
secvente. Aplicarea acestor definiţii circumstanţelor diferite ale locatorului şi 
ale locatarului poate face ca acelaşi leasing să fie clasificat în mod diferit de 
către aceştia. De exemplu, aceasta se poate întâmpla dacă locatorul beneficiază 
de o garantare a valorii reziduale oferită de un terţ neafiliat locatarului.

15. Dacă un contract de leasing este un leasing financiar sau un leasing operaţional 
depinde mai degrabă de fondul tranzacţiei decât de forma contractului. Cu toate 
că cele de mai jos sunt exemple ale situaţiilor care, individual sau în combinaţie, 
ar duce în mod normal la clasificarea unui contract de leasing drept leasing 
financiar, un leasing nu trebuie să îndeplinească toate aceste criterii pentru a fi 
clasificat drept leasing financiar:

(a) Contractul de leasing transferă locatarului titlul de proprietate asupra 
activului până la sfârşitul duratei contractului de leasing;

(b) Locatarul are opţiunea de a cumpăra activul la un preţ estimat a fi sufi-
cient de scăzut faţă de valoarea justă la data la care opţiunea devine 
exercitabilă încât, la inițierea contractului de leasing, există certitudinea 
rezonabilă că opţiunea va fi exercitată;

(c) Durata contractului de leasing acoperă, în cea mai mare parte, durata 
de viaţă economică a activului, chiar dacă titlul de proprietate nu este 
transferat;

(d) La inițierea contractului de leasing, valoarea actualizată a plăţilor mi-
ni me de leasing este cel puţin egală cu aproape întreaga valoare justă a 
activului în sistem de leasing; 

(e) Activele în sistem de leasing au un caracter atât de special încât numai 
locatarul le poate utiliza fără modificări majore; şi

(f) Activul în sistem de leasing nu poate fi uşor înlocuit de un alt activ.
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16. Alţi indicatori care pot, individual sau în combinaţie, să conducă la clasificarea 
unui contract de leasing drept leasing financiar sunt: 

(a) Dacă locatarul poate rezilia contractul de leasing, pierderile locatorului 
generate de rezilierea contractului sunt suportate de locatar;

(b) Câştigurile sau pierderile rezultate din variaţia valorii juste reziduale 
cad în sarcina locatarului (de exemplu, sub forma unei reduceri a chiriei 
echivalente cu cea mai mare parte a încasărilor din vânzare la sfârşitul 
contractului de leasing); şi

(c) Locatarul are capacitatea de a continua leasingul pentru o a doua pe-
rioadă, la o chirie substanţial mai redusă decât chiria pieţei.

17. Exemplele şi indicatorii de la punctele 15 şi 16 nu sunt întotdeauna concludenţi. 
Dacă din alte caracteristici reiese clar că leasingul nu transferă în mare mă-
sură toate riscurile şi recompensele aferente dreptului de proprietate, atunci 
leasingul este clasificat drept operaţional. De exemplu, acesta poate fi cazul 
dacă (a) proprietatea activului este transferată la sfârşitul contractului de leasing 
în schimbul unei plăţi variabile egale cu valoarea sa justă la acel moment sau 
dacă (b) există chirii contingente care au ca rezultat faptul că locatarul nu deţine 
toate aceste riscuri şi recompense.

18. Clasificarea leasingului se realizează la inițierea contractului de leasing. Dacă 
locatarul şi locatorul convin, în orice moment, să modifice clauzele contractu-
lui de leasing fără a reînnoi contractul, determinând astfel o altă clasificare în 
conformitate cu criteriile stipulate la punctele 12-17, în ipoteza în care noile 
prevederi ar fi existat la inițierea contractului de leasing, contractul revizuit este 
considerat un acord nou pe întreaga sa durată. Cu toate acestea, modificările 
estimărilor (de exemplu, modificări ale duratei de viaţă economică estimate 
sau ale valorii reziduale a activului care constituie obiectul leasingului) sau 
modificările de circumstanţe (de exemplu, neîndeplinirea angajamentelor de 
către locatar) nu determină o nouă clasificare a leasingului din punct de vedere 
contabil.

19. [Eliminat]

20. [Eliminat]

20A. Atunci când un contract de leasing include atât elementul „clădiri”, cât şi ele-
mentul „teren”, o entitate evaluează separat clasificarea fiecărei componente 
drept leasing financiar sau operaţional în conformitate cu punctele 12-18. 
Pentru a determina încadrarea elementului „teren” ca leasing operaţional sau 
ca leasing financiar, un argument important îl reprezintă faptul că terenul are 
o durată de viaţă economică nedeterminată.
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21. De câte ori este necesar pentru a clasifica şi contabiliza leasingul pentru teren 
şi clădiri, plăţile minime de leasing (inclusiv orice sume forfetare plătite în 
avans) sunt distribuite între elementele „clădiri” şi „teren” în mod proporţional 
cu valorile juste relative ale drepturilor de utilizare în sistem de leasing a ele-
mentelor respective de la inițierea contractului de leasing. Dacă plăţile aferente 
contractului de leasing nu pot fi distribuite în mod fiabil1 între aceste două el-
emente, întregul leasing este clasificat drept leasing financiar, mai puţin atunci 
când este clar că ambele elemente sunt contracte de leasing operaţional, caz în 
care întregul leasing este clasificat drept leasing operaţional.

22. Pentru un leasing imobiliar în care valoarea iniţială recunoscută pentru elementul 
„teren”, în conformitate cu punctul 28, este nesemnificativă, terenul şi clădirile 
pot fi tratate ca o singură unitate în scopul clasificării leasingului şi clasifi cate 
drept leasing financiar sau operaţional în conformitate cu punctele 12-18. 
Într-un astfel de caz, durata de viaţă economică a clădirilor este considerată 
drept durata de viaţă economică a întregului activ în sistem de leasing.

23. Nu se impune evaluarea separată a elementelor „teren” şi „clădiri” atunci când 
dreptul locatarului atât asupra clădirilor, cât şi asupra terenului este clasificat 
drept investiţie imobiliară, în conformitate cu IPSAS 16, şi se adoptă modelul 
bazat pe valoarea justă. Pentru această evaluare sunt necesare calcule detali-
ate numai în cazul în care clasificarea unuia sau a ambelor elemente este altfel 
nesigură. 

24. În conformitate cu IPSAS 16, este posibil ca un locatar să clasifice un drept 
imobiliar deţinut în baza unui leasing operaţional drept o investiţie imobiliară. 
Dacă se întâmplă acest lucru, dreptul imobiliar este contabilizat la fel ca un 
leasing financiar şi, în plus, pentru activul recunoscut se foloseşte modelul 
bazat pe valoarea justă . Locatarul trebuie să continue contabilizarea leasingului 
drept leasing financiar, chiar dacă un eveniment ulterior schimbă natura drep-
tului imobiliar al locatarului astfel încât acesta nu mai poate fi clasificat drept 
in ves tiţie imobiliară. Acesta este cazul dacă, de exemplu, locatarul:

(a) Ocupă proprietatea, care este apoi transformată în proprietate imobiliară 
ocupată de proprietar la un cost presupus egal cu valoarea sa justă la 
data schimbării modului de utilizare; sau

(b) Acordă o subînchiriere care transferă în mare măsură unei terţe părţi 
toate riscurile şi recompensele aferente dreptului de proprietate. O ast-
fel de subînchiriere este contabilizată de locatar drept leasing financiar 
către terţa parte în cauză, chiar dacă poate fi contabilizată drept leasing 
operaţional de către respectiva terţă parte.

1 Informațiile fiabile nu conțin erori semnificative, nu sunt părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere 
că reprezintă exact ceea ce susțin că reprezintă sau ceea ce se așteaptă, în mod rezonabil, să reprezinte. 
Punctul BC16 din IPSAS 1 detaliază abordarea tranzitorie pentru explicarea fiabilității.
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Contracte de leasing şi alte contracte
25. Un contract poate consta doar dintr-un acord de leasing al unui activ. Cu toate 

acestea, un leasing poate reprezenta doar un element dintr-un set mai larg de 
acorduri cu entităţi din sectorul privat de a construi, deţine, exploata şi/sau 
transfera active. Entităţile din sectorul public încheie adesea astfel de acorduri, 
îndeosebi cu privire la active fizice pe termen lung şi active de infrastructură. 
Alte acorduri pot conţine leasingul unei infrastructuri de către o entitate din 
sec torul public de la sectorul privat. Entitatea determină dacă angajamentul 
este un angajament de concesiune a serviciilor, conform definiţiei din IPSAS 32, 
Angajamente de concesiune a serviciilor: concedenţi.

26. În situaţia în care un angajament nu îndeplineşte condiţiile de recunoaştere a 
unui activ utilizat în concesiunea de servicii în conformitate cu IPSAS 32 şi an-
gajamentul conţine un leasing operaţional sau un leasing financiar identificabil 
conform definiţiei din prezentul standard, sunt aplicate prevederile prezentului 
standard în contabilizarea componentei de leasing a angajamentului.

27. Entităţile din sectorul public pot de asemenea încheia o varietate de acorduri 
pentru furnizarea de bunuri şi/sau servicii care implică neapărat utilizarea unor 
active specifice. În unele dintre aceste acorduri poate să nu fie clar dacă a rezul-
tat un angajament de concesiune a serviciilor conform definiţiei din IPSAS 32 
sau un leasing conform definiţiei din prezentul standard. În aceste cazuri se 
foloseşte raţionamentul profesional şi, dacă a apărut un leasing, se aplică pre-
zen tul standard; dacă nu a apărut un leasing, entităţile contabilizează acele 
acorduri aplicând prevederile altor IPSAS-uri relevante sau, în absenţa acesto-
ra, ale altor standarde de contabilitate internaţionale şi/sau naţionale relevante.

Contracte de leasing reflectate în situaţiile financiare ale locatarilor 
Leasing financiar 

28. La începutul perioadei de leasing, locatarii trebuie să recunoască activele 
dobândite în cadrul unui leasing financiar drept active şi datoriile aso ciate 
leasingului drept datorii în situaţiile poziţiei lor financiare. Activele şi da
toriile trebuie recunoscute la valori egale cu valoarea justă a proprietăţii 
închiriate sau, dacă aceasta este mai scăzută, la valoarea actualizată a 
plăţilor minime de leasing, fiecare determinată la inițierea contractului 
de leasing. Rata de actualizare care trebuie folosită la calcularea valorii 
actualizate a plăţilor minime de leasing este rata implicită a dobânzii de 
leasing, dacă aceasta se poate determina; în caz contrar, trebuie utilizată 
rata dobânzii marginale a împrumutului locatarului.

29. Tranzacţiile şi alte evenimente sunt contabilizate şi prezentate în conformitate 
cu fondul lor economic şi cu realitatea financiară, nu doar cu forma juridică. 
Deşi forma juridică a unui contract de leasing reflectă faptul că locatarul nu 
poate să dobândească titlul de proprietate asupra activului în sistem de leasing, 
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în cazul contractelor de leasing financiar fondul şi realitatea financiară rezidă în 
aceea că locatarul dobândeşte beneficiile economice sau potenţialul de servicii 
din utilizarea activului în sistem de leasing pe cea mai mare parte din durata de 
viaţă economică a acestuia, în schimbul obligaţiei de a plăti pentru acest drept 
o sumă aproximativ egală cu valoarea justă a activului la inițierea contractului 
de leasing şi cu cheltuielile de finanţare aferente.

30. Dacă astfel de tranzacţii de leasing nu sunt reflectate în situaţiile financiare ale 
locatarului, activele şi datoriile unei entităţi sunt subevaluate, iar indicatorii 
financiari sunt astfel denaturaţi. Prin urmare, este adecvată recunoaşterea 
leasingului financiar în situaţiile financiare ale locatarului atât ca un activ, cât 
şi ca o obligaţie de a achita plăţile viitoare de leasing. La începutul perioadei de 
leasing, activul şi datoria pentru plăţile viitoare de leasing sunt recunoscute în 
situaţiile financiare la valori egale, cu excepţia oricăror costuri iniţiale directe 
ale locatarului care sunt adăugate la suma recunoscută ca activ.

31. Nu este adecvat ca datoriile pentru activele în sistem de leasing să fie prezentate 
în situaţiile financiare ca o deducere a valorii activelor în sistem de leasing.

32. Dacă pentru prezentarea datoriilor în situaţia poziţiei financiare propriu-zise 
se face o distincţie între datoriile pe termen lung şi datoriile curente, aceeaşi 
distincţie se face şi pentru datoriile din leasing.

33. Anumite activităţi specifice aferente leasingului implică adesea suportarea 
unor costuri directe iniţiale, cum ar fi cele legate de negocierea şi încheie-
rea angajamentelor de leasing. Costurile identificate drept direct atribuibile 
activităţilor efectuate de locatar pentru un leasing financiar sunt adăugate la 
valoarea recunoscută drept activ.

34. Plăţile minime de leasing trebuie împărţite în cheltuieli de finanţare ale 
leasingului şi reducerea datoriei existente. Cheltuielile de finanţare trebuie 
alocate pe fiecare perioadă de-a lungul duratei contractului de leasing, 
ast fel încât să se obţină o rată periodică constantă a dobânzii la soldul da-
toriei rămas. Chiriile contingente trebuie înregistrate drept cheltuieli în 
pe rioadele în care sunt suportate.

35. În practică, în procesul de alocare a cheltuielilor de finanţare pe perioade de-a 
lungul duratei contractului de leasing, un locatar poate utiliza o formă de 
aproximare pentru simplificarea calculelor.

36. Un leasing financiar dă naştere unor cheltuieli cu amortizarea aferente 
acti velor amortizabile, precum şi unor cheltuieli financiare, în fiecare 
perioadă contabilă. Politica de amortizare pentru activele în sistem de 
leasing amortizabile trebuie să fie consecventă cu cea aplicată activelor 
amortizabile deţinute în proprietate, iar amortizarea recunoscută trebuie 
calculată în conformitate cu prevederile IPSAS 17, Imobilizări corporale, şi 
IPSAS 31, Imobilizări necorporale, după caz. Dacă nu există o certitudine 
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rezonabilă că locatarul va obţine dreptul de proprietate până la sfârşitul 
duratei contractului de leasing, activul trebuie amortizat integral pe peri-
oada cea mai scurtă dintre durata contractului de leasing şi durata de viaţă 
utilă a acestuia.

37. Valoarea amortizabilă a activului în sistem de leasing se alocă pe fiecare perioadă 
contabilă de-a lungul perioadei preconizate de utilizare pe o bază sistematică 
şi în concordanţă cu politica de amortizare adoptată de locatar pentru activele 
amortizabile deţinute în proprietate. Dacă nu există certitudinea rezonabilă că 
locatarul va obţine dreptul de proprietate până la sfârşitul duratei contractului de 
leasing, perioada preconizată de utilizare este durata de viaţă utilă a activului; 
altfel, activul este amortizat pe perioada cea mai scurtă dintre durata contractului 
de leasing şi durata de viaţă utilă a acestuia.

38. Suma dintre cheltuielile cu amortizarea aferente activului şi cheltuielile de 
finanţare aferente perioadei este rareori egală cu plăţile de leasing datorate 
aferente perioadei şi prin urmare este inadecvată simpla recunoaştere a plăţilor 
de leasing drept cheltuială. În consecinţă, este improbabil ca activul şi datoria 
aferentă să fie egale ca valoare după începutul perioadei de leasing.

39. Pentru a determina dacă un activ în sistem de leasing s-a depreciat, o entitate 
aplică testele de depreciere relevante din IPSAS 21, Deprecierea activelor ge ne-
ratoare de fluxuri nemonetare, şi IPSAS 26, Deprecierea activelor generatoare 
de numerar.

40. În cazul unui leasing financiar, locatarii trebuie să prezinte următoarele 
informaţii:

(a) Pentru fiecare clasă de active, valoarea contabilă netă la data de 
ra  portare;

(b) O reconciliere între totalul plăţilor minime de leasing viitoare la 
data de raportare şi valoarea lor actualizată;

(c) În plus, entitatea trebuie să prezinte totalul plăţilor minime de lea-
sing viitoare la data de raportare şi valoarea lor actualizată pentru 
fiecare dintre perioadele de mai jos:

(i) Nu mai mult de un an;

(ii) Între un an şi cinci ani; şi

(iii) Peste cinci ani;

(d) Chiriile contingente recunoscute drept cheltuieli aferente perioadei;

(e) Totalul plăţilor minime viitoare aferente subcontractelor de leasing 
preconizate a se obţine în baza subcontractelor irevocabile de leasing 
la data de raportare; şi
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(f) O descriere generală a angajamentelor de leasing semnificative ale 
locatarului, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele:

(i) Baza pe care se determină chiriile contingente de plătit;

(ii) Existenţa şi condiţiile opţiunilor de reînnoire sau de cumpărare 
şi a clauzelor de creştere a preţurilor; şi

(iii) Restricţiile impuse prin angajamentele de leasing, cum ar fi 
cele referitoare la rentabilitatea surplusului, rentabilitatea 
con tribuţiilor la capital, dividende sau distribuiri similare, 
datorii suplimentare şi alte operaţiuni de leasing.

41. În plus, dispoziţiile de prezentare a informațiilor în conformitate cu IPSAS 16, 
IPSAS 17, IPSAS 21, Deprecierea activelor generatoare de fluxuri nemonetare, 
IPSAS 26, Deprecierea activelor generatoare de numerar, şi IPSAS 31 care 
au fost adoptate de entitate se aplică valorilor activelor în sistem de leasing 
conform contractelor de leasing financiar care sunt contabilizate de locatar 
drept achiziţii de active.

Leasing operaţional 

42. Plăţile de leasing în cazul unui leasing operaţional trebuie recunoscute li-
niar drept cheltuieli de-a lungul duratei contractului de leasing, cu excepţia 
cazului în care există o altă bază sistematică mai reprezentativă pentru 
eşalonarea în timp a beneficiilor utilizatorului. 

43. În cazul leasingului operaţional, plăţile de leasing (excluzând costul servici-
ilor precum asigurarea şi întreţinerea) sunt recunoscute liniar drept cheltuieli, 
cu excepţia cazului în care o altă bază sistematică este reprezentativă pentru 
eşalonarea în timp a beneficiilor utilizatorului, chiar dacă plăţile nu sunt efec-
tuate pe această bază.

44. În cazul unui leasing operaţional, locatarii trebuie să prezinte următoarele 
informaţii:

(a) Totalul plăţilor minime de leasing viitoare în baza contractelor ire-
vocabile de leasing operaţional pentru fiecare dintre perioadele de 
mai jos:

(i) Nu mai mult de un an;

(ii) Între un an şi cinci ani; şi

(iii) Peste cinci ani;

(b) Totalul plăţilor minime viitoare aferente subcontractelor de leasing 
preconizate a se obţine în baza subcontractelor irevocabile de leasing 
la data de raportare;
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(c) Plăţile aferente contractelor şi subcontractelor de leasing recunos
cute ca o cheltuială în perioada respectivă, cu evidenţierea separată 
a plăţilor minime de leasing, a chiriilor contingente şi a plăţilor 
aferente subcontractelor de leasing; şi

(d) O descriere generală a angajamentelor de leasing semnificative ale 
locatarului, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele:

(i) Baza pe care se determină chiria contingentă de plătit;

(ii) Existenţa şi condiţiile opţiunilor de reînnoire sau de cumpărare 
şi a clauzelor de creştere a preţurilor; şi

(iii) Restricţiile impuse prin angajamentele de leasing, cum ar fi 
cele referitoare la rentabilitatea surplusului, rentabilitatea 
contribuţiilor la capital, dividende sau distribuiri similare, 
datorii suplimentare şi alte operaţiuni de leasing.

Contracte de leasing reflectate în situaţiile financiare ale locatorilor
Leasing financiar 

45. Prezentul standard descrie tratamentul veniturilor financiare încasate în ca drul 
contractelor de leasing financiar. Termenul „locator producător sau comer-
ciant” este utilizat în prezentul standard cu referinţă la toate entităţile din sec-
torul public care fabrică sau care comercializează active şi de asemenea care 
acţionează ca locatori ai acelor active, fără să ţină cont de gradul activităţilor 
lor de leasing, comerciale şi de fabricare. În ceea ce priveşte o entitate care este 
locator producător sau comerciant, standardul descrie, de asemenea, tratamentul 
pierderilor sau câştigurilor care rezultă din transferul activelor.

46. Entităţile din sectorul public pot încheia contracte de leasing financiar ca locator 
în mai multe situaţii. Unele entităţi din sectorul public pot comercializa active 
în mod obişnuit. De exemplu, guvernele pot crea entităţi cu scop special care 
să fie responsabile cu achiziţionarea centralizată a activelor şi resurselor pentru 
restul entităţilor. Centralizarea funcţiei de cumpărare poate să creeze oportunităţi 
mai mari pentru obţinerea reducerilor comerciale sau a altor condiţii favorabile. 
În unele jurisdicţii, o entitate centrală de cumpărare poate cumpăra elemente în 
numele altor entităţi, toate tranzacţiile fiind realizate în numele celorlalte enti-
tăţi. În alte jurisdicţii, o entitate centrală de cumpărare poate cumpăra elemente 
în nume propriu, iar funcţiile sale pot include:

(a) Procurarea activelor şi a rezervelor;

(b) Transferarea activelor prin vânzare sau prin leasing financiar; şi/sau

(c) Administrarea unui portofoliu de active, cum ar fi o flotă de vehicule 
motorizate, pentru a fi utilizat de către alte entităţi, şi punerea la dispoziţie 
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a acelor active pentru leasing pe termen lung sau scurt, sau pentru cum-
părare.

47. Alte entităţi din sectorul public pot încheia tranzacţii de leasing la o scară mai 
redusă şi la intervale mai rare. În special, în unele jurisdicţii, entităţile din 
sectorul public care de obicei au deţinut şi au exploatat active de infrastructură 
cum ar fi şosele, baraje şi centrale pentru tratarea apei nu îşi mai asumă automat 
titlul de proprietate deplin şi nici responsabilitatea de exploatare a activelor. 
Entităţile din sectorul public pot transfera activele de infrastructură existente 
entităţilor din sectorul privat prin vânzare sau prin leasing financiar. În plus, 
entităţile din sectorul public pot construi noi active de infrastructură şi fizice 
cu durată mare de viaţă în parteneriat cu entităţi din sectorul privat, cu intenţia 
ca entitatea din sectorul privat să îşi asume responsabilitatea pentru active prin 
cumpărarea imediată sau prin leasing financiar odată ce ele sunt terminate. În 
anumite cazuri, contractul prevede o perioadă de control pentru activ în cadrul 
sectorului privat înainte de înapoierea titlului şi controlul activului în sectorul 
public – de exemplu, administraţia locală poate să construiască un spital şi să 
dea în leasing clădirea unei companii din sectorul privat pentru o perioadă de 
douăzeci de ani, după care clădirea revine sub controlul public.

48. Locatorii trebuie să recunoască plăţile de leasing de încasat dintr-un con
tract de leasing financiar drept active în situaţia poziţiei lor financiare. Ei 
trebuie să prezinte aceste active drept creanţe la o valoare egală cu investiţia 
netă în contractul de leasing.

49. În cazul unui leasing financiar, locatorul transmite locatarului, în mare măsură, 
toate riscurile şi recompensele aferente dreptului de proprietate şi, prin urmare, 
plăţile de leasing de încasat sunt tratate de către locator ca rambursare a prin-
cipalului şi ca venit financiar aferent, acesta din urmă reprezentând beneficiul 
locatorului pentru investiţia şi serviciile sale.

Recunoaşterea iniţială

50. Costurile directe iniţiale sunt adesea suportate de locatori şi includ sume cum ar 
fi comisioanele, taxele juridice şi costurile interne marginale şi direct atribuibile 
negocierii şi încheierii unui contract de leasing. Acestea exclud cheltuielile 
generale de regie, cum sunt cele suportate în cazul unei echipe de marketing şi 
vânzări. Pentru contractele de leasing financiar, altele decât cele care implică 
locatori producători sau comercianţi, costurile directe iniţiale sunt incluse în 
evaluarea iniţială a creanţelor care decurg din contractele de leasing financiar 
şi reduc valoarea venitului recunoscut pe durata contractului de leasing. Rata 
implicită a dobânzii din contractul de leasing este definită astfel încât costurile 
directe iniţiale să fie incluse în mod automat în creanţele care decurg din con-
tractele de leasing financiar; nu este necesar să fie adăugate separat. Costurile 
suportate de locatorul producător sau comerciant în legătură cu negocierea şi 
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încheierea unui contract de leasing sunt excluse din definiţia costurilor directe 
iniţiale. Prin urmare, ele sunt excluse din investiţia netă în leasing şi sunt re-
cunoscute drept cheltuieli atunci când se recunoaşte câştigul sau pierderea din 
vânzare, ceea ce în cazul leasingului financiar se întâmplă de obicei la începutul 
perioadei de leasing.

51. Recunoaşterea venitului financiar trebuie să se bazeze pe un tipar care re-
flectă o rată periodică de rentabilitate constantă aferentă investiţiei totale 
nete a locatorului corespunzătoare leasingului financiar.

52. Locatorul urmăreşte alocarea pe o bază sistematică şi raţională a venitului fi-
nanciar pe durata contractului de leasing. Această alocare a venitului se bazează 
pe un tipar care reflectă o rentabilitate periodică constantă a investiţiei nete a 
locatorului corespunzătoare leasingului financiar. Plăţile de leasing aferente 
perioadei contabile, excluzând costurile serviciilor, se deduc din investiţia brută 
în leasing în vederea diminuării valorii principalului şi a venitului financiar 
neîncasat.

53. Valorile reziduale negarantate estimate utilizate la calcularea investiţiei brute 
în leasing a locatorului se revizuiesc periodic. Dacă a avut loc o reducere a 
va  lorii reziduale negarantate estimate, se revizuieşte alocarea venitului de-a 
lungul duratei contractului de leasing şi orice reducere a valorilor angajate se 
recunoaşte imediat.

54. Locatorii producători sau comercianţi trebuie să recunoască câş tigurile 
sau pierderile din vânzare în rezultatul perioadei, în conformitate cu poli-
tica urmată în mod normal de entitate în cazul vânzărilor directe.

55. Dacă se utilizează rate ale dobânzii scăzute în mod artificial, orice câştiguri 
sau pierderi din vânzarea activelor trebuie limitate la cele care ar rezulta 
dacă s-ar aplica o rată practicată pe piaţă a dobânzii. Costurile suportate de 
locatorii producători sau comercianţi în legătură cu negocierea şi încheierea 
contractului de leasing trebuie recunoscute drept cheltuială atunci când 
se recunoaşte un câştig sau o pierdere.

56. Entităţile din sectorul public care produc sau comercializează active pot oferi 
potenţialilor clienţi opţiunea de a cumpăra sau de a închiria un activ în sistem 
de leasing. Un activ în sistem de leasing financiar din partea unui locator pro-
ducător sau comerciant generează două tipuri de venit:

(a) Câştigul sau pierderea echivalent(ă) câştigului sau pierderii rezultat(e) 
din vânzarea directă a activului care este dat în leasing, la preţuri de 
vân zare normale, reflectând orice rabat cantitativ sau comercial; şi

(b) Veniturile financiare de-a lungul duratei contractului de leasing.
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57. Venitul din vânzări recunoscut de un locator producător sau comerciant la în-
ceputul perioadei de leasing este valoarea justă a activului sau, dacă este mai 
mică, valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing datorate locatorului, 
calculată la o rată de piaţă a dobânzii. Costul vânzării recunoscut la începu-
tul perioadei de leasing este costul proprietăţii aflate în leasing sau valoarea 
contabilă a acesteia, dacă se deosebeşte de costul proprietăţii, minus valoarea 
actualizată a valorii reziduale negarantate. Diferenţa dintre venitul din vânzări 
şi costul generat de vânzare este câştigul sau pierderea din vânzare, care este 
recunoscut(ă) în conformitate cu politica entităţii privind vânzările directe.

58. Locatorii producători sau comercianţi pot uneori să ofere clienţilor rate ale 
dobânzii mai scăzute decât ratele lor obişnuite de împrumut. Utilizarea unei 
astfel de rate ar conduce la recunoaşterea la momentul vânzării a unei părţi 
excesive a venitului total din tranzacţie. Dacă se stabilesc în mod artificial rate 
scăzute ale dobânzii, veniturile recunoscute drept câştig sau pierdere din vânzare 
sunt limitate la cele care s-ar aplica dacă s-ar percepe rata normală de împrumut 
a entităţii pentru acel tip de tranzacţie.

59. Costurile directe iniţiale sunt recunoscute drept cheltuială la începutul perioadei 
de leasing deoarece ele sunt legate în principal de realizarea câştigului sau a 
pierderii din vânzare a producătorului sau comerciantului.

60. În cazul contractelor de leasing financiar, locatorii trebuie să prezinte ur-
mă  toarele informaţii:

(a) O reconciliere între investiţia brută în leasing la data de raportare 
şi valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing ale creanţelor 
la data de raportare. În plus, entitatea trebuie să prezinte investiţia 
brută în leasing şi valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing 
la data de raportare pentru fiecare dintre perioadele de mai jos:

(i) Nu mai mult de un an;

(ii) Între un an şi cinci ani; şi

(iii) Peste cinci ani;

(b) Veniturile financiare neîncasate;

(c) Valorile reziduale negarantate angajate în favoarea locatorului;

(d) Valoarea cumulată a provizioanelor pentru creanţele care nu pot fi 
colectate aferente plăţilor minime de leasing;

(e) Chiriile contingente recunoscute în situaţia performanţei financiare; 
şi

(f) O descriere generală a angajamentelor de leasing semnificative ale 
locatorului.
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61. Adesea este util, ca indicator de creştere, să se prezinte investiţia brută minus 
veniturile neîncasate corespunzătoare unei noi activităţi adăugate în cadrul 
perioadei contabile, după deducerea sumelor relevante aferente contractelor 
de leasing revocate.

Leasing operaţional

62. Locatorii trebuie să prezinte activele aflate în sistem de leasing operaţional 
în situaţia poziţiei financiare conform naturii acestora.

63. Venitul rezultat din leasingul operaţional trebuie recunoscut ca venit în 
mod liniar pe durata contractului de leasing, cu excepţia cazului în care o 
altă bază sistematică este mai reprezentativă pentru eşalonarea în timp a 
diminuării beneficiilor generate de utilizarea activului în sistem de leasing.

64. Costurile, inclusiv amortizarea, suportate pentru obţinerea venitului din leasing 
sunt recunoscute drept cheltuială. Venitul din leasing (cu excepţia încasărilor 
din servicii prestate, precum asigurarea şi întreţinerea) este recunoscut ca venit 
pe o bază liniară pe durata contractului de leasing, chiar dacă încasările nu se 
fac pe această bază, cu excepţia cazului în care o altă bază sistematică este mai 
reprezentativă pentru eşalonarea în timp a diminuării beneficiului generat de 
utilizarea activului în sistem de leasing.

65. Costurile directe iniţiale suportate de locatori pentru negocierea şi 
încheierea unui contract de leasing operaţional trebuie adăugate la valoarea 
contabilă a activului în sistem de leasing şi recunoscute drept cheltuială 
pe durata contractului de leasing pe aceeaşi bază ca venitul din leasing.

66. Politica de amortizare a activelor în sistem de leasing amortizabile tre-
buie să fie consecventă cu politica normală de amortizare a locatorului 
pen tru active similare, iar amortizarea trebuie calculată în conformitate 
cu IPSAS 17 sau IPSAS 31, după caz.

67. Pentru a determina dacă un activ în sistem de leasing s-a depreciat, o entitate 
aplică testele de depreciere relevante din IPSAS 21, Deprecierea activelor 
generatoare de fluxuri nemonetare, și IPSAS 26, Deprecierea activelor ge-
neratoare de numerar, după caz.

68. Un locator producător sau comerciant nu recunoaşte niciun câştig din vânzare 
atunci când încheie un contract de leasing operaţional, deoarece operaţiunea 
de leasing nu este echivalentă cu o vânzare.

69. În cazul contractelor de leasing operaţional, locatorii trebuie să prezinte 
ur mătoarele informaţii:

(a) Plăţile minime viitoare rezultate din contractele irevocabile de 
leasing operaţional, în total şi pentru fiecare dintre perioadele de 
mai jos:
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(i) Nu mai mult de un an;

(ii) Între un an şi cinci ani; şi

(iii) Peste cinci ani;

(b) Chiriile contingente totale recunoscute în situaţia performanţei fi-
nanciare din perioada respectivă; şi

(c) O descriere generală a angajamentelor de leasing ale locatorului.

Tranzacţii de vânzare şi leaseback
70. O tranzacţie de vânzare şi leaseback implică vânzarea unui activ şi preluarea 

aceluiaşi activ în regim de leasing de către vânzător. Plăţile de leasing şi preţul 
de vânzare sunt, de obicei, interdependente, întrucât sunt negociate împreună. 
Tratamentul contabil al tranzacţiei de vânzare şi leaseback depinde de tipul 
con tractului de leasing.

71. Dacă o tranzacţie de vânzare şi leaseback are drept rezultat un leasing fi-
nanciar, niciun surplus reprezentând diferenţa dintre suma rezultată din 
vânzare şi valoarea contabilă nu trebuie recunoscut imediat drept venituri 
de către vânzătorul-locatar. În schimb, această diferenţă se amână şi se 
amortizează pe parcursul duratei contractului de leasing.

72. În cazul în care tranzacţia de leaseback reprezintă un leasing financiar, tranzacţia 
este un mijloc prin care locatorul acordă finanţare locatarului, activul având 
rolul de garanţie. Din acest motiv nu se recomandă să se considere drept veni-
turi diferenţa dintre sumele rezultate din vânzare şi valoarea contabilă. Această 
diferenţă se amână şi se amortizează pe parcursul duratei contractului de leasing.

73. Dacă o tranzacţie de vânzare şi leaseback are drept rezultat un leasing ope-
raţional şi este evident că tranzacţia se face la valoarea justă, orice câştig 
sau pierdere trebuie recunoscut(ă) imediat. Dacă preţul de vânzare este mai 
mic decât valoarea justă, orice câştig sau pierdere trebuie recunoscut(ă) 
imediat, cu excepţia faptului că, dacă pierderea se compensează prin plăţi 
de leasing viitoare la o valoare sub preţul pieţei, aceasta trebuie amânată 
şi amortizată proporţional cu plăţile de leasing pe durata preconizată de 
utilizare a activului. Dacă preţul de vânzare este mai mare decât valoarea 
justă, surplusul peste valoarea justă trebuie amânat şi amortizat pe durata 
preconizată de utilizare a activului.

74. Dacă tranzacţia de leaseback este un leasing operaţional, iar plăţile de leasing şi 
preţul de vânzare sunt stabilite la valoarea justă, a avut loc de fapt o tranzacţie 
normală de vânzare şi orice câştig sau pierdere se recunoaşte imediat.

75. În cazul unui leasing operaţional, dacă valoarea justă în momentul tran-
zacţiei de vânzare şi leaseback este mai mică decât valoarea contabilă a 
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activului, trebuie recunoscută imediat o pierdere egală cu diferenţa dintre 
valoarea contabilă şi valoarea justă.

76. În cazul contractelor de leasing financiar nu este necesară o astfel de ajustare 
decât dacă (a) a avut loc o depreciere a valorii şi (b) deprecierea trebuie recu-
noscută în conformitate cu orice standard de contabilitate internaţional şi/sau 
naţional privind deprecierea care a fost adoptat de entitate.

77. Dispoziţiile privind prezentarea informaţiilor de către locatari şi locatori se aplică 
în mod egal şi în cazul tranzacţiilor de vânzare şi leaseback. Descrierea prevăzută 
a angajamentelor de leasing semnificative conduce la prezentarea clauzelor 
unice sau mai puţin obişnuite ale contractului sau a termenelor tranzacţiilor de 
vânzare şi leaseback.

78. Se poate impune ca tranzacţiile de vânzare şi leaseback să fie prezentate separat 
în conformitate cu IPSAS 1.

Prevederi tranzitorii
79. [Eliminat]

80. [Eliminat]

81. Conform punctului 83, aplicarea retroactivă a prezentului standard de 
către entităţile care au adoptat deja contabilitatea pe bază de angajamente 
şi care intenţionează să respecte IPSAS-urile este încurajată, dar nu este 
impusă. Dacă standardul nu este aplicat retroactiv, se presupune că sol
dul oricărui leasing financiar preexistent a fost determinat corespunzător 
de către locator şi trebuie contabilizat ulterior conform prevederilor din 
prezentul standard.

82. Entităţile care au adoptat deja contabilitatea pe bază de angajamente şi care 
intenţionează să respecte IPSAS-urile din momentul în care au fost emise pot 
avea contracte de leasing deja existente care să fi fost recunoscute drept active 
şi datorii în situaţia poziţiei financiare. Se încurajează aplicarea retroactivă a 
prezentului standard contractelor de leasing financiar existente. Aplicarea retro-
activă ar putea conduce la redeclararea unor astfel de active şi datorii. Aceste 
active şi datorii trebuie retratate doar dacă standardul este aplicat retro activ.

83. O entitate care a aplicat anterior IPSAS 13 (2001) trebuie să aplice retro
activ amendamentele aduse de prezentul standard pentru toate contractele 
de leasing recunoscute conform acelui standard sau, dacă IPSAS 13 (2001) 
nu era aplicat retroactiv, pentru toate contractele de leasing încheiate în
cepând cu data de la care entitatea a aplicat pentru prima dată standardul 
respectiv.

84. [Eliminat]
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84A. O entitate care a aplicat anterior IPSAS 13 (2006) trebuie să reevalueze 
clasificarea elementelor „teren” din contractele de leasing neexpirate la 
data la care adoptă amendamentele la care se face referire la punctul 85A pe 
baza informaţiilor existente la începutul acelor contracte de leasing. Aceasta 
trebuie să recunoască retroactiv un contract de leasing nou-clasificat drept 
leasing financiar în conformitate cu IPSAS 3, Politici contabile, modificări 
ale estimărilor contabile şi erori. Totuşi, dacă o entitate nu deţine informa-
ţiile necesare pentru a aplica retroactiv amendamentele, entitatea trebuie:

(a) Să aplice amendamentele pentru contractele de leasing pe baza 
faptelor şi circumstanţelor existente la data la care adoptă amenda-
mentele; şi

(b) Să recunoască activul şi datoria aferente leasingului de terenuri care 
este recent clasificat drept leasing financiar la valorile lor juste de la 
acea dată; orice diferenţă dintre acele valori juste este recunoscută 
în surplusul sau deficitul acumulat.

Data intrării în vigoare
85. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2008 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2008, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

85A. Punctele 19 şi 20 au fost eliminate și punctele 20A şi 84A au fost adăugate 
de documentul Îmbunătăţiri la IPSASuri emis în noiembrie 2010. O enti
tate trebuie să aplice respectivele amendamente pentru situaţiile financiare 
anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2012 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică amendamentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2012, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

85B. Punctele 25, 26 şi 27 au fost modificate de IPSAS 32, Angajamente de con
cesiune a serviciilor: concedenţi, emis în octombrie 2011. O entitate trebuie 
să aplice respectivele amendamente pentru situaţiile financiare anuale care 
acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2014 sau ulterior acestei date. 
Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
amendamentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianua rie 
2014, entitatea trebuie să prezinte acest fapt şi, în acelaşi timp, să aplice 
IPSAS 32, amendamentele la punctele 6 şi 42A din IPSAS 5, amendamen
tele la punctele 5, 7 şi 107C din IPSAS 17, amendamentele la punctele 2 şi 
125A din IPSAS 29 şi amendamentele la punctele 6 şi 132A din IPSAS 31.
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85C. Punctele 79, 80 şi 86 au fost modificate de IPSAS 33, Adoptarea pentru prima 
dată a Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 
(IPSASuri) pe bază de angajamente, emis în ianuarie 2015. O entitate tre-
buie să aplice respectivele amendamente pentru situaţiile financiare anuale 
care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei 
date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
IPSAS 33 pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, 
atunci amendamentele trebuie aplicate şi pentru acea perioadă anterioară.

85D. Punctele 3 și 4 au fost eliminate de documentul Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente 
pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o perioadă care 
începe anterior datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte acest 
fapt.

85E. Punctele 67 și 76 au fost modificate de documentul Îmbunătățiri la IPSAS 
2019, emis în ianuarie 2020. O entitate trebuie să aplice aceste amenda
mente pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep 
la 1 ianuarie 2021 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior 
acestei date.

85F. Punctul 84 a fost eliminat de documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2019, emis 
în ianuarie 2020. O entitate trebuie să aplice acest amendament pentru 
situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 
2021 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date.

86. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
definiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
gajamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.

Retragerea IPSAS 13 (2001)
87. Prezentul standard înlocuieşte IPSAS 13, Contracte de leasing, emis în 2001.
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 13. 

Revizuirea IPSAS 13 ca rezultat al Proiectului general de îmbunătăţiri al IASB 
din 2003

Context

BC1. Programul IPSASB de convergenţă cu IFRS-urile este un element important în 
programul de lucru al IPSASB. Politica IPSASB este ca IPSAS-urile pe bază de 
angajamente să fie convergente cu IFRS-urile emise de către IASB atunci când 
este adecvat pentru entităţile din sectorul public. 

BC2. IPSAS-urile pe bază de angajamente care sunt convergente cu IFRS-urile păstrează 
dispoziţiile, structura şi textul IFRS-urilor, cu excepţia cazului în care există un 
motiv specific sectorului public care să justifice o abatere. Abaterea de la IFRS-ul 
echivalent are loc atunci când dispoziţiile sau terminologia din IFRS nu sunt 
adecvate pentru sectorul public sau atunci când este necesară includerea unui 
comentariu sau a unor exemple suplimentare pentru a ilustra anumite dispoziţii în 
contextul sectorului public. Diferenţele dintre IPSAS-uri şi IFRS-urile echivalente 
sunt identificate în Comparaţia cu IFRS inclusă în fiecare IPSAS.

BC3. În mai 2002, IASB a emis un proiect de expunere cu amendamente propuse pentru 
13 Standarde Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri)2 ca parte a Proiectului său 
general de îmbunătăţiri. Obiectivele Proiectului general de îmbunătăţiri al IASB 
au fost „reducerea sau eliminarea alternativelor, redundanţelor şi conflictelor 
din cadrul standardelor, tratarea unor aspecte de convergenţă şi efectuarea altor 
îmbunătăţiri”. IAS-urile finale au fost emise în decembrie 2003.

BC4. IPSAS 13, emis în decembrie 2001, se baza pe IAS 17 (revizuit în 1997), Contracte 
de leasing, care a fost reemis în decembrie 2003. La sfârşitul anului 2003, pre-
decesorul IPSASB, Comitetul pentru Sectorul Public (PSC),3 a iniţiat un proiect 
de îmbunătăţire a IPSAS-urilor pentru convergenţa IPSAS-urilor, atunci când 
este adecvat, cu IAS-urile îmbunătăţite emise în decembrie 2003.

BC5. IPSASB a analizat IAS 17 îmbunătăţit şi a fost de acord, în general, cu moti-
vele IASB pentru revizuirea IAS-ului şi cu amendamentele efectuate. (Bazele 
pentru concluzii ale IASB nu sunt reproduse aici. Abonaţii la Serviciul complet 
de abonamente al IASB pot consulta Bazele pentru concluzii pe website-ul 
IASB la adresa http://www.iasb.org.) În cazurile în care IPSAS-urile se abat de 

2 Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri) au fost emise de predecesorul IASB, Comitetul 
pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate. Standardele emise de IASB sunt intitulate Standarde 
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri). IASB a definit IFRS-urile ca fiind formate din 
IFRS-uri, IAS-uri şi Interpretările standardelor. În unele cazuri, IASB a modificat, mai degrabă decât 
a înlocuit, IAS-urile, caz în care vechiul număr al IAS-ului rămâne neschimbat.

3 PSC a devenit IPSASB atunci când Consiliul IFAC a modificat mandatul PSC pentru ca acesta să devină 
un consiliu independent de normalizare, în noiembrie 2004.
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la IAS-urile corespunzătoare, Baza pentru concluzii explică motivele specifice 
sectorului public care au determinat abaterea.

BC6. IAS 17 a fost modificat ulterior ca o consecinţă a IFRS-urilor emise după decembrie 
2003. IPSAS 13 nu include amendamentele aferente care rezultă din IFRS-urile 
emise după decembrie 2003. Aceasta deoarece IPSASB nu a examinat încă şi nu 
şi-a format o părere cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor din IFRS-urile aferente 
pentru entităţile din sectorul public.

Revizuirea IPSAS 13 ca rezultat al documentului Îmbunătăţiri la IFRSuri 
emis de IASB în 2009 

BC7. IPSASB a analizat revizuirile la IAS 17 incluse în documentul Îmbunătăţiri la 
IFRS-uri emis de IASB în aprilie 2009 şi în general a fost de acord cu motivele 
IASB pentru revizuirea standardului. IPSASB a ajuns la concluzia că nu existau 
motive specifice sectorului public pentru a nu adopta amendamentul.

Revizuirea IPSAS 13 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC8. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. Această 
reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel: 

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea refe-
ritoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de Conta-
bilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a entităților 
din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1.

Revizuirea IPSAS 13 ca rezultat al documentului Îmbunătățiri la IPSAS 2019

BC9. Părțile interesate au observat că dispozițiile privind deprecierea trebuie să facă 
referire la IPSAS-urile relevante mai degrabă decât la alte standarde de contabili-
tate internaționale și/sau naționale. IPSASB a fost de acord să modifice punctele 
67 și 76 pentru a include referințe la IPSAS 21, Deprecierea activelor genera-
toare de fluxuri nemonetare, și IPSAS 26, Deprecierea activelor generatoare de 
numerar, în cadrul documentului Îmbunătățiri la IPSAS 2019.

BC10. Punctul 84 include prevederi tranzitorii pentru entități pentru recunoașterea con-
tractelor de leasing pe o perioadă de până la cinci ani. Aceste prevederi tranzitorii 
au fost eliminate ca urmare a emiterii IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a 
Standardelor Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) 
pe bază de angajamente.
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Îndrumări de implementare
Prezentele îndrumări însoţesc, dar nu fac parte din IPSAS 13.

Clasificarea unui contract de leasing 

IG1. Obiectivul graficului de la pagina următoare este de a ajuta la clasificarea unui 
contract de leasing fie ca leasing financiar, fie ca leasing operaţional. Un leasing 
financiar este un leasing care transferă aproape toate riscurile şi recompensele 
aferente dreptului de proprietate asupra unui activ. Un leasing operaţional este 
un leasing care nu intră în categoria leasingului financiar.

IG2. Exemplele cuprinse în prezentul grafic nu reflectă în mod necesar toate situaţiile 
posibile în care un contract de leasing poate fi clasificat ca leasing financiar şi nici 
nu este obligatoriu ca un contract de leasing să fie clasificat ca leasing financiar 
doar în virtutea parcursului din grafic. Dacă un contract de leasing este un leasing 
financiar sau un leasing operaţional depinde mai degrabă de fondul tranzacţiei 
decât de forma contractului (punctul 15).

IG3. În diagrama alăturată, numerele din paranteze se referă la numerotarea punctelor 
din prezentul standard.
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Contabilizarea unui contract de leasing financiar de către un locator 

IG4. În diagrama alăturată, numerele din paranteze se referă la numerotarea punctelor 
din prezentul standard.

Totalul se
recunoaște
drept
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Contabilizarea unui contract de leasing financiar de către un locatar 

IG5. În diagrama alăturată, numerele din paranteze se referă la numerotarea punctelor 
din prezentul standard.

La inițierea
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Tranzacţii de vânzare şi leaseback care conduc la contracte de leasing 
operaţional

IG6. O tranzacţie de vânzare şi leaseback care are ca rezultat un leasing operaţional 
poate să genereze un câştig sau o pierdere, ale cărui/cărei determinare şi trata-
ment depind de valoarea contabilă, de valoarea justă şi de preţul de vânzare ale 
activului în sistem de leasing. Tabelul de mai jos prezintă dispoziţiile prezentu lui 
standard în diferite situaţii.

Preţ de vânzare 
determinat la 
valoarea justă 
(punctul 65)

Valoare contabilă 
egală cu valoarea 
justă

Valoare contabilă 
mai mică decât 
valoarea justă

Valoare contabilă 
mai mare decât 
valoarea justă 

Câştig niciun câştig se recunoaşte 
imediat câştigul

niciun câştig

Pierdere nicio pierdere nicio pierdere se recunoaşte 
imediat pierderea

Preţ de vânzare 
sub valoarea 
justă 
(punctul 65)

Valoare contabilă 
egală cu valoarea 
justă

Valoare contabilă 
mai mică decât 
valoarea justă

Valoare contabilă 
mai mare decât 
valoarea justă 

Câştig niciun câştig se recunoaşte 
imediat câştigul

niciun câştig 
(nota 1)

Pierdere 
necompensată 
prin plăţi viitoare 
de leasing la un 
nivel sub cel al 
preţului pieţei

se recunoaşte 
imediat pierderea

se recunoaşte 
imediat pierderea

(nota 1)

Pierdere 
compensată prin 
plăţi viitoare 
de leasing la un 
nivel sub cel al 
preţului pieţei

se amână şi se 
amortizează 
pierderea

se amână şi se 
amortizează 
pierderea

(nota 1)

Preţ de vânzare 
mai mare decât 
valoarea justă 
(punctul 65)

Valoare contabilă 
egală cu valoarea 
justă

Valoare contabilă 
mai mică decât 
valoarea justă

Valoare contabilă 
mai mare decât 
valoarea justă 

Câştig se amână şi se 
amortizează 
câştigul

se amână şi se 
amortizează 
câştigul (nota 2)

se amână şi se 
amortizează 
câştigul (nota 3)

Pierdere nicio pierdere nicio pierdere (nota 1)
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Nota 1 Aceste părţi ale tabelului reprezintă situaţiile la care se face referire la punctul 75 
al prezentului standard. Punctul 75 prevede ca valoarea contabilă a unui activ 
să fie redusă până la valoarea justă atunci când face obiectul unei tranzacţii de 
vânzare şi leaseback.

Nota 2 Dacă preţul de vânzare este mai mare decât valoarea justă, surplusul peste valoarea 
justă trebuie amânat şi amortizat pe durata preconizată de utilizare a activului 
(punctul 73).

Nota 3 Câştigul ar fi diferenţa dintre valoarea justă şi preţul de vânzare, deoarece valoarea 
contabilă a fost redusă până la valoarea justă în conformitate cu punctul 75.

Calcularea ratei dobânzii implicită într-un contract de leasing financiar

IG7. Standardul (punctul 28) prevede ca locatarii de active achiziţionate conform unor 
contracte de leasing financiar să calculeze rata dobânzii implicită într-un contract 
de leasing, acolo unde este posibil. Punctul 34 impune locatarilor să aloce plăţile 
de leasing între cheltuiala de finanţare şi reducerea datoriei neachitate utilizând rata 
dobânzii implicită în contractul de leasing. Multe contracte de leasing identifică 
explicit rata dobânzii implicită în contractul de leasing, dar nu toate. Dacă un 
angajament de leasing nu identifică rata dobânzii implicită în contractul de leasing, 
locatarul trebuie să calculeze rata, pe baza formulei valorii actualizate. Programele 
de calcul financiar şi foile de calcul vor determina automat rata dobânzii implicită 
într-un contract de leasing. Atunci când acestea nu sunt disponibile, entităţile 
pot utiliza formula valorii actualizate pentru a calcula manual rata. Prezentele 
îndrumări ilustrează următoarele două metode comune pentru calcularea ratei 
dobânzii: încercare şi eroare, şi interpolare. Ambele metode utilizează formula 
valorii actualizate pentru a afla rata dobânzii.

IG8. Variante ale formulelor valorii actualizate sunt disponibile la scară largă în ma-
nualele contabile şi financiare. Valoarea actualizată (VA) a plăţilor minime de 
leasing (PML) este calculată utilizând următoarea formulă:

 Unde:

 „S” este valoarea reziduală garantată

 „A” este plata periodică ordinară

 „r” este rata dobânzii periodice implicită în leasing, exprimată ca zecimală

 „n” este numărul de perioade pe durata contractului de leasing
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Exemplu

IG8. Departamentul X încheie un contract pentru achiziţionarea unui vehicul moto-
rizat printr-un leasing financiar. Valoarea justă a vehiculului motorizat la inițierea 
contractului de leasing este de 25.000 unităţi monetare; plăţile anuale de leasing 
sunt de 5.429 unităţi monetare plătibile în rate; perioada de leasing este de 
patru ani; iar valoarea garantată reziduală este de 10.000 unităţi monetare. Con-
tractul de leasing nu prevede niciun serviciu suplimentar faţă de furnizarea ve-
hiculului motorizat. Departamentul X este responsabil pentru toate costurile 
actuale ale vehiculului, inclusiv asigurarea, combustibilul şi întreţinerea. Acest 
contract de leasing nu specifică rata dobânzii implicită în leasing. Rata dobânzii 
marginale a Departamentului este de 7% pe an. Mai multe instituţii financiare ofe-
ră împrumuturi pentru vehicule motorizate la rate care variază între 7,5% şi 10%.

Metoda încercare şi eroare

IG9. Calculul este un proces iterativ – ceea ce înseamnă că locatarul trebuie să facă 
„cea mai bună deducţie” a ratei dobânzii şi să calculeze valoarea actualizată a 
plăţilor minime de leasing şi să compare rezultatul cu valoarea actualizată a ac-
tivului în sistem de leasing la inițierea contractului. Dacă rezultatul este mai mic 
decât valoarea justă, rata dobânzii selectate a fost prea mare; dacă rezultatul este 
mai mare decât valoarea justă, rata dobânzii selectate a fost prea mică. Rata do-
bânzii implicită dintr-un contract de leasing este rata utilizată atunci când valoa-
rea actualizată a plăţilor minime de leasing este egală cu valoarea justă a activu-
lui în sistem de leasing la inițierea contractului de leasing.

IG10. Departamentul X va începe calculele utilizând cea mai bună estimare – de exem-
plu, rata dobânzii marginale a împrumutului de 7% pe an, care este prea scăzută. 
Apoi va folosi o rată maximă fezabilă – de exemplu, rata de 10% pe an oferită 
pentru împrumuturi pentru un vehicul motorizat, care va fi prea mare. După mai 
multe calcule, va ajunge la rata corectă de 8,5% pe an.

IG11. Pentru a calcula rata dobânzii, Departamentul utilizează formula de mai sus a 
VA(PML), unde:

 S = 10.000 n = 4 r = rata anuală a dobânzii exprimată ca zecimală

 A = 5.429 VA(PML) dorită = 25.000

IG12. La rata dobânzii marginale a împrumutului de 7% (0,07) pe an a Departamentu-
lui X (cifrele sunt rotunjite):

  = 7.629 + 18.390

  = 26.019
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IG13. VA(PML) utilizând rata dobânzii marginale este mai mare decât valoarea justă 
a activului în sistem de leasing, de aceea o rată mai mare este implicită în leasing. 
Departamentul trebuie să calculeze la alte rate pentru a determina rata reală (cifrele 
sunt rotunjite):

 VA(PML) la 7,5% = 25.673 Rata dobânzii prea mică

 VA(PML) la 10% = 24.040 Rata dobânzii prea mare

 VA(PML) la 9% = 24.674 Rata dobânzii prea mare

 VA(PML) la 8% = 25.333 Rata dobânzii prea mică

 VA(PML) la 8,5% = 25.000 Rata dobânzii corectă

IG14. Departamentul va utiliza acum rata dobânzii de 8,5% pentru a aproxima plăţile de 
leasing între cheltuielile de finanţare şi reducerea datoriei de leasing, după cum 
se arată în tabelul de mai jos.

Metoda interpolării

IG15. Calcularea ratei dobânzii implicită într-un leasing impune locatarilor să calculeze 
iniţial valoarea actualizată pentru o rată a dobânzii care este prea mare şi pentru 
una care este prea mică. Diferenţele (în termeni absoluţi) dintre rezultatele obţinute 
şi valoarea actualizată netă reală sunt utilizate pentru a interpola rata corectă a 
dobânzii. Utilizând datele de mai sus şi rezultatele pentru 7% şi 10%, rata reală 
poate fi interpolată după cum urmează (cifrele sunt rotunjite):

 VA la 7% = 26.019, diferenţă = 1.019 (adică 26.019 – 25.000)

 VA la 10% = 24.040, diferenţă = 960 (adică 24.040 – 25.000)

 = 7% + (3% × 0,5)

 = 7% + 1,5%

 = 8,5% 

IG16. Departamentul X va utiliza acum rata dobânzii de 8,5% pentru a înregistra plăţile 
de leasing între cheltuielile de finanţare şi reducerea datoriei de leasing, după cum 
se arată în tabelul de mai jos.
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Alocarea plăţii de leasing (cifrele sunt rotunjite)

 Anul 0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4

VA de deschidere a datoriei 25.000 25.000 21.696 18.110 14.221
de leasing

Cheltuială cu dobânda – 2.125 1.844 1.539 1.209

Reducerea datoriei – 3.304 3.585 3.890 14.221*

Datorie la închiderea  25.000 21.696 18.110 14.221 –
leasingului 

* Include plăţi ale valorii reziduale garantate.
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Comparaţie cu IAS 17
IPSAS 13, Contracte de leasing, se bazează în principal pe IAS 17, Contracte de 
leasing, şi include amendamentele efectuate la IAS 17 în cadrul documentului Îm-
bu nătăţiri la IFRS-uri emis în aprilie 2009. Principalele diferenţe dintre IPSAS 13 şi 
IAS 17 sunt următoarele:

● În anumite situaţii, IPSAS 13 utilizează o terminologie diferită faţă de cea din 
IAS 17. Cel mai semnificativ exemplu este utilizarea termenului „situația 
performanței financiare” în IPSAS 13. Termenul echivalent din IAS 17 este 
„situaţia veniturilor şi cheltuielilor”.

● IPSAS 13 nu utilizează termenul „venit” (income), care în IAS 17 are un sens 
mai larg decât termenul „venituri” (revenue).

● IAS 17 conţine o definiţie a „valorii juste” în setul său de definiţii ale terme-
nilor tehnici. IPSAS 13 nu cuprinde această definiţie, aşa cum este inclusă în 
Glosarul de termeni definiţi publicat separat (punctul 7).

● IPSAS 13 cuprinde câteva îndrumări de implementare suplimentare care 
ilustrează clasificarea unui contract de leasing, tratamentul unui contract de 
leasing financiar făcut de către locatar, tratamentul unui contract de leasing 
financiar făcut de către locator şi calcularea ratei dobânzii implicită într-un 
contract de leasing financiar.
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IPSAS 14 – EVENIMENTE ULTERIOARE 
DATEI DE RAPORTARE

Recunoaştere

Prezentul Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) se 
bazează în principal pe Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 10 (revizuit 
în 2003), Evenimente ulterioare datei bilanţului, publicat de Consiliul pentru Stan-
darde Internaţionale de Contabilitate (IASB). Extrasele din IAS 10 sunt reproduse 
în această publicaţie a Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate 
pentru Sectorul Public (IPSASB) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) 
cu permisiunea Fundaţiei pentru Standarde Internaţionale de Raportare Financiară 
(IFRS). 

Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) 
este cel publicat de IASB în limba engleză, iar exemplare ale acestora pot fi obţinute 
direct de la departamentul de relații publice al Fundației IFRS, Columbus Building, 
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, United Kingdom.

E-mail: publications@ifrs.org

Internet: www.ifrs.org

IFRS-urile, IAS-urile, Proiectele de expunere şi alte publicaţii ale IASB sunt protejate 
de dreptul de autor al Fundaţiei IFRS.

„IFRS”, „IAS”, „IASB”, „IFRS Foundation”, „International Accounting Standards” 
şi „International Financial Reporting Standards” sunt mărci înregistrate ale Fundaţiei 
IFRS şi nu trebuie utilizate fără acordul Fundaţiei IFRS.

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020. 

IPSAS 14, Evenimente ulterioare datei de raportare, a fost emis în decembrie 2001.

În decembrie 2006, IPSASB a emis un IPSAS 14 revizuit.

De la această dată, IPSAS 14 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● IPSAS 41, Instrumente financiare (emis în august 2018)

● IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public (emis în ianuarie 
2017)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2015 (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 2011 (emis în octombrie 2011)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri (emis în ianuarie 2010)

Tabelul punctelor modificate în IPSAS 14
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Afectat de

Secţiunea Introducere Eliminată Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 
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3 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

4 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea IPSAS-

urilor aprilie 2016

11 Modificat IPSAS 41 august 2018
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

15 Modificat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

16 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2010

21 Modificat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

31 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016 

IPSAS 40 ianuarie 2017

32A Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2010

32B Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

32C Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

32D Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

32E Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

32F Nou IPSAS 41 august 2018

33 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 14, Evenimente 
ulterioare datei de raportare, este prezentat la punctele 1-34. Toate punctele au 
autoritate egală. IPSAS 14 trebuie citit în contextul obiectivului său, al Bazei pen-
tru concluzii, al Prefeţei la Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru 
Sectorul Public şi al Cadrului general conceptual de raportare financiară cu scop 
general pentru entităţile din sectorul public. IPSAS 3, Politici contabile, modificări 
ale esti mărilor contabile şi erori, oferă o bază pentru selectarea şi aplicarea politicilor 
con  tabile în absenţa unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
1. Obiectivul prezentului standard este de a prescrie:

(a) Momentul în care o entitate ar trebui să îşi ajusteze situaţiile financiare 
pentru evenimentele ulterioare datei de raportare; şi

(b) Prezentările de informaţii pe care ar trebui să le facă o entitate cu privire 
la data la care situaţiile financiare au fost aprobate în vederea emiterii 
şi cu privire la evenimentele ulterioare datei de raportare.

 Prezentul standard prevede, de asemenea, că o entitate nu ar trebui să îşi în-
toc mească situaţiile financiare pe baza ipotezei continuităţii activităţii dacă 
evenimentele ulterioare datei de raportare indică faptul că această ipoteză nu 
este adecvată.

Domeniu de aplicare
2. O entitate care întocmeşte şi prezintă situaţii financiare conform contabili-

tăţii pe bază de angajamente trebuie să aplice prezentul standard pentru 
contabilizarea şi prezentarea informaţiilor privind evenimentele ulterioare 
datei de raportare.

3. [Eliminat]

4. [Eliminat]

Definiţii
5. Următorul termen este utilizat în prezentul standard cu înţelesul specificat 

în continuare:

 Evenimentele ulterioare datei de raportare sunt acele evenimente, atât 
fa vorabile, cât şi nefavorabile, care apar între data de raportare şi data la 
care situaţiile financiare sunt aprobate în vederea emiterii. Se pot identifica 
două tipuri de evenimente:

(a) Cele care furnizează dovada condiţiilor care au existat la data de 
raportare (evenimente ulterioare datei de raportare care conduc la 
ajustarea situaţiilor financiare); şi

(b) Cele care arată condiţiile care au apărut după data de raportare 
(evenimente ulterioare datei de raportare care nu conduc la ajus
tarea situaţiilor financiare).

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat.
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Aprobarea situaţiilor financiare în vederea emiterii
6. Pentru a determina care evenimente satisfac definiţia evenimentelor ulterioare 

datei de raportare este necesară identificarea atât a datei de raportare, cât şi a 
datei la care situaţiile financiare sunt aprobate în vederea emiterii. Data de ra-
portare reprezintă ultima zi din perioada de raportare la care se referă situaţiile 
financiare. Data aprobării în vederea emiterii reprezintă data la care situaţiile 
financiare au primit aprobarea de la persoana împuternicită sau de la organis-
mul împuternicit să finalizeze acele situaţii pentru emitere. Opinia de audit este 
furnizată pentru acele situaţii financiare care sunt finalizate. Evenimentele 
ulterioare datei de raportare sunt toate evenimentele, atât favorabile, cât şi 
nefavorabile, care apar între data de raportare şi data la care situaţiile financiare 
sunt aprobate în vederea emiterii, chiar dacă acele evenimente apar după (a) pu-
blicarea unui anunţ privind surplusul sau deficitul, (b) aprobarea situaţiilor 
financiare ale unei entităţi controlate sau (c) publicarea altor informaţii selectate 
care au legătură cu situaţiile financiare.

7. Procesul care implică întocmirea şi aprobarea situaţiilor financiare în vederea 
emiterii poate varia pentru diferitele tipuri de entităţi, precum şi în diverse 
jurisdicţii. Acesta poate depinde de natura entităţii, de structura organismului 
de conducere, de dispoziţiile statutare referitoare la acea entitate şi de proce-
durile urmate pentru întocmirea şi finalizarea situaţiilor financiare. Responsa-
bilitatea pentru aprobarea situaţiilor financiare ale agenţiilor guvernamentale 
individuale poate aparţine directorului agenţiei financiare centrale (sau direc-
torului financiar / contabilului, cum ar fi controlorul sau şeful contabilităţii). 
Responsabilitatea pentru aprobarea situaţiilor financiare consolidate ale guver-
nului ca întreg poate fi împărţită între directorul agenţiei financiare centrale 
(sau directorul fi nanciar, cum ar fi controlorul sau şeful contabilităţii) şi minis-
trul finanţelor (sau echivalentul său).

8. În anumite cazuri, ca ultim pas în procesul de aprobare, unei entităţi i se impune 
să îşi trimită situaţiile financiare unui alt organism (de exemplu, un organism 
legislativ cum ar fi Parlamentul sau un consiliu local). Acest organism poate 
avea autoritatea de a impune modificări în situaţiile financiare auditate. În alte 
cazuri, trimiterea situaţiilor la celălalt organism poate fi doar o chestiune de 
protocol sau de procedură fiind posibil ca celălalt organism să nu aibă autori-
tatea de a impune modificări la situaţiile financiare. Data aprobării în vederea 
emiterii situaţiilor financiare va fi determinată în contextul specific al respectivei 
juris dicţii.

Recunoaştere şi evaluare
9. În perioada dintre data de raportare şi data de aprobare în vederea emiterii, 

oficialii aleşi ai guvernului pot anunţa intenţiile guvernului în legătură cu anu-
mite aspecte. Măsura în care aceste intenţii guvernamentale anunţate impun 
recunoaşterea drept evenimente care conduc la ajustarea situaţiilor financiare 
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depinde (a) de felul în care ele oferă mai multe informaţii despre condiţiile 
existente la data de raportare şi (b) de faptul dacă există destule dovezi că acest 
lucru va putea şi va fi îndeplinit. În majoritatea cazurilor, anunţarea intenţiilor 
guvernamentale nu va determina recunoaşterea unor evenimente care conduc 
la ajustarea situaţiilor financiare. În schimb, se vor califica în general pentru 
prezentarea informaţiilor ca evenimente care nu conduc la ajustarea situaţiilor 
financiare.

Evenimente ulterioare datei de raportare care conduc la ajustarea situaţiilor 
financiare 

10. O entitate trebuie să ajusteze valorile recunoscute în situaţiile sale financiare 
pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de raportare care conduc 
la ajustarea situaţiilor financiare.

11. Următoarele sunt exemple de evenimente ulterioare datei de raportare care 
conduc la ajustarea situaţiilor financiare care impun unei entităţi să ajusteze 
valorile recunoscute în situaţiile sale financiare sau să recunoască elemente 
care nu au fost recunoscute anterior:

(a) Decontarea ulterioară datei de raportare a unui litigiu în instanță care 
confirmă faptul că o entitate avea o obligaţie actuală la data de raportare. 
Entitatea ajustează orice provizion recunoscut anterior legat de acest 
litigiu în conformitate cu IPSAS 19, Provizioane, datorii contingente 
şi active contingente, sau recunoaşte un nou provizion. Entitatea nu doar 
prezintă o datorie contingentă, deoarece decontarea oferă dovezi supli-
mentare care vor fi luate în considerare în conformitate cu punctul 24 
din IPSAS 19;

(b) Obţinerea de informaţii după data de raportare care indică faptul că un 
activ a fost depreciat la data de raportare sau că valoarea unei pierderi 
din depreciere anterior recunoscută, aferentă activului respectiv, trebuie 
ajustată. De exemplu:

(i) Falimentul unui debitor care survine după data de raportare 
confirmă, de obicei, o depreciere a debitorului ca urmare a riscului 
de credit la finalul perioadei de raportare; şi

(ii) Vânzarea stocurilor după data de raportare poate oferi dovezi 
privind valoarea realizabilă netă a acestora la data de raportare; 

(c) Determinarea ulterior datei de raportare a costului de achiziţie al activelor 
sau a încasărilor din activele vândute înainte de data de raportare;

(d) Determinarea ulterior datei de raportare a valorii venitului colectat în 
timpul perioadei de raportare, venit care trebuie împărţit cu alt guvern 
conform unui acord de distribuire a veniturilor care este în vigoare în 
tim pul perioadei de raportare;
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(e) Determinarea ulterior datei de raportare a plăţilor pentru bonusurile de 
performanţă care trebuie date personalului dacă entitatea are o obligaţie 
legală sau implicită la data de raportare de a face astfel de plăţi în urma 
evenimentelor anterioare acelei date; şi

(f) Descoperirea de fraude sau erori care demonstrează faptul că situaţiile 
financiare erau incorecte.

Evenimente ulterioare datei de raportare care nu conduc la ajustarea situaţiilor 
financiare 

12. O entitate nu trebuie să ajusteze valorile recunoscute în situaţiile sale finan-
ciare pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de raportare care nu 
conduc la ajustarea situaţiilor financiare.

13. Următoarele sunt exemple de evenimente ulterioare datei de raportare care nu 
conduc la ajustarea situaţiilor financiare:

(a) Atunci când o entitate a adoptat o politică de reevaluare cu regularitate 
a proprietăţii la valoarea justă, o scădere a valorii juste a proprietăţii 
între data de raportare şi data la care situaţiile financiare sunt aprobate 
în vederea emiterii. Scăderea valorii juste nu se referă în mod normal 
la starea proprietăţii la data de raportare, ci reflectă circumstanţele care 
au apărut în perioada următoare. Prin urmare, în pofida politicilor sale 
de reevaluare cu regularitate, o entitate nu ajustează valorile privind 
proprietăţile recunoscute în situaţiile sale financiare. În mod similar, 
entitatea nu actualizează valorile proprietăţii prezentate la data de ra-
portare, deşi aceasta poate fi nevoită să ofere o prezentare suplimentară 
de informaţii conform punctului 29; şi

(b) Atunci când o entitate responsabilă cu operarea anumitor programe 
de servicii pentru comunitate decide să ofere/distribuie beneficii su-
pli mentare după data de raportare, dar înainte de aprobarea situaţiilor 
finan ciare, în mod direct sau indirect, participanţilor la acele programe. 
Entitatea nu va ajusta cheltuielile recunoscute în situaţiile sale financiare 
în perioada curentă de raportare, cu toate că beneficiile suplimentare pot 
îndeplini condiţiile pentru prezentarea informaţiilor drept evenimente 
care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare conform punctului 29.

Dividende sau distribuiri similare

14. Dacă o entitate declară dividende sau distribuiri similare ulterior datei de 
raportare, atunci entitatea nu va recunoaşte acele distribuiri drept datorii 
la data de raportare.

15. Dividendele pot apărea în sectorul public atunci când, de exemplu, o entitate 
din sec torul public controlează şi consolidează situaţiile financiare ale unei 



EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI DE RAPORTARE

IPSAS 14 492

entități comerciale din sectorul public care are participaţii externe în capitalurile 
proprii, căreia îi plăteşte dividende. În plus, unele entităţi din sectorul public 
adoptă un cadru general pentru managementul financiar, de exemplu, modele 
„cumpărător furnizor”, care le impune să plătească distribuiri ale venitului către 
entitatea care le controlează, cum ar fi administraţia publică centrală.

16. Dacă dividendele sau distribuirile similare către proprietari sunt declarate (adică 
dividendele sau distribuirile similare sunt autorizate în mod corespunzător şi nu 
mai sunt la dispoziţia entităţii) ulterior datei de raportare, dar înainte ca situaţiile 
financiare să fie aprobate în vederea emiterii, atunci dividendele sau distribuirile 
similare nu sunt recunoscute ca datorii la data de raportare deoarece nu există 
nicio obligaţie la momentul respectiv. Astfel de dividende sau distribuiri similare 
sunt prezentate în note în conformitate cu IPSAS 1. Dividendele şi distribuirile 
similare nu includ rentabilitatea capitalului.

Continuitatea activităţii 
17. Stabilirea măsurii în care ipoteza continuităţii activităţii este potrivită trebuie 

abordată de fiecare entitate. Totuşi, este probabil ca evaluarea continuităţii 
activităţii să fie mai relevantă pentru entităţile individuale decât pentru un guvern 
ca întreg. De exemplu, pentru o agenţie individuală guvernamentală poate să 
nu se aplice principiul continuităţii activităţii deoarece guvernul din care face 
parte a decis să îşi transfere toate activităţile unei alte agenţii guvernamentale. 
Totuşi, această restructurare nu are niciun impact asupra evaluării continuităţii 
activităţii guvernului în sine.

18. O entitate nu trebuie să îşi întocmească situaţiile financiare pe baza prin
cipiului continuităţii activităţii dacă cei responsabili pentru întocmirea 
situaţiilor financiare sau organismul de conducere determină ulterior 
datei de raportare fie (a) că există o intenţie de a lichida entitatea sau de a 
înceta activitatea, fie (b) că nu există nicio alternativă realistă în afară de 
aceasta.

19. La evaluarea măsurii în care ipoteza continuităţii activităţii este potrivită pentru 
o entitate individuală, cei care întocmesc situaţiile financiare şi/sau organismul 
de conducere trebuie să ia în considerare o gamă amplă de factori. Acei factori 
vor include performanţa actuală şi cea preconizată a entităţii, precum şi orice 
restructurare anunţată sau potenţială a unităţilor organizaţionale, probabilitatea 
continuării finanţării guvernamentale şi, dacă este necesar, sursele potenţiale 
de înlocuire a finanţării.

20. În cazul entităţilor ale căror operaţiuni sunt în mare parte finanţate de la buget, 
aspectele privind continuitatea activităţii apar în general doar dacă guvernul îşi 
anunţă intenţia de a opri finanţarea entităţii.

21. Se poate impune unor entități din sectorul public să fie majoritar sau pe deplin 
autofinanţate şi să îşi recupereze costul bunurilor vândute şi al serviciilor de la 



EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI DE RAPORTARE

 493 IPSAS 14

utilizatori. Pentru orice astfel de entitate, deteriorarea rezultatelor din exploa-
tare şi a poziţiei financiare ulterior datei de raportare poate indica nevoia de a 
analiza dacă ipoteza continuităţii activităţii este încă adecvată.

22. Dacă ipoteza continuităţii activităţii nu mai este potrivită, prezentul standard 
impune unei entităţi să reflecte acest lucru în cadrul situaţiilor sale financiare. 
Impactul unei astfel de schimbări va depinde de anumite circumstanţe ale 
entităţii, de exemplu, dacă operaţiunile urmează să fie transferate unei alte 
entităţi de stat, vândute sau lichidate. Este necesar raţionamentul pentru a 
determina măsura în care este nevoie de o modificare în valoarea contabilă a 
activelor şi datoriilor.

23. Atunci când ipoteza continuităţii activităţii nu mai este adecvată, este de ase-
menea necesară evaluarea măsurii în care schimbarea circumstanţelor conduce 
la crearea unor datorii suplimentare sau face aplicabile clauze din contracte de 
datorii care conduc la reclasificarea anumitor datorii ca fiind datorii curente.

24. IPSAS 1 prevede prezentarea anumitor informaţii dacă:

(a) Situaţiile financiare nu sunt întocmite pe baza principiului continuităţii 
activităţii. IPSAS 1 prevede că, atunci când situaţiile financiare nu sunt 
întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii, acest lucru trebuie 
prezentat, împreună cu baza pe care s-au întocmit situaţiile financiare şi 
motivul pentru care s-a considerat că entităţii nu i se aplică principiul 
continuităţii activităţii; sau

(b) Cei care sunt responsabili cu întocmirea situaţiilor financiare sunt în 
cu noştinţă de cauză cu privire la incertitudinile importante legate de 
eve nimentele sau condiţiile care ar putea crea îndoieli semnificative 
asupra capacităţii entităţii de a-şi continua activitatea. Evenimentele sau 
condiţiile care impun prezentarea informaţiilor pot apărea ulterior datei 
de raportare. IPSAS 1 prevede ca astfel de incertitudini să fie prezentate.

Restructurare

25. Atunci când o restructurare anunţată ulterior datei de raportare respectă definiţia 
unui eveniment care nu conduce la ajustarea situaţiilor financiare, prezentările 
de informaţii necesare sunt realizate în conformitate cu prezentul standard. 
Îndrumări privind recunoaşterea provizioanelor asociate cu restructurarea se 
regăsesc în IPSAS 19. Doar pentru că o restructurare implică cedarea unei 
componente a unei entităţi, acest lucru nu înseamnă în sine că se pune sub 
semnul întrebării capacitatea entităţii de a-şi continua activitatea. Totuşi, dacă 
o restructurare anunţată ulterior datei de raportare înseamnă că o entitate nu 
mai este o entitate căreia i se aplică principiul continuității activităţii, atunci 
natura şi valoarea activelor şi datoriilor recunoscute se pot modifica.
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Prezentarea informaţiilor
Prezentarea informaţiilor privind data aprobării în vederea emiterii

26. O entitate trebuie să prezinte informaţii cu privire la data la care situaţiile 
financiare au fost aprobate în vederea emiterii, precum şi persoana care 
le-a aprobat. Dacă un alt organism are autoritatea de a modifica situaţiile 
financiare după emitere, atunci entitatea trebuie să prezinte acest lucru.

27. Este important ca utilizatorii să ştie când situaţiile financiare au fost aprobate 
în vederea emiterii, deoarece situaţiile financiare nu reflectă evenimentele ulte-
rioare acestei date. De asemenea, este important pentru utilizatori să cunoască 
circumstanţele rare în care unele persoane sau organisme au autoritatea de a 
modifica situaţiile financiare după emitere. Exemple de persoane sau organisme 
care pot avea autoritatea de a modifica situaţiile financiare după emitere sunt 
miniştrii, guvernul de care aparţine entitatea, Parlamentul sau un organism ales 
format din reprezentanţi. Dacă se fac modificări, situaţiile financiare modificate 
reprezintă un nou set de situaţii financiare.

Actualizarea prezentării informaţiilor privind condiţiile de la data de raportare

28. Dacă o entitate primeşte informaţii ulterior datei de raportare, dar înainte 
ca situaţiile financiare să fie aprobate în vederea emiterii, privind condiţiile 
care au existat la data de raportare, atunci entitatea trebuie să actualizeze 
prezentările de informaţii care se referă la aceste condiţii în contextul noilor 
informaţii.

29. În unele cazuri, o entitate trebuie să actualizeze prezentările de informaţii în 
si tuaţiile sale financiare pentru a reflecta informaţiile primite ulterior datei de 
raportare, dar înainte ca situaţiile financiare să fie aprobate în vederea emiterii, 
chiar dacă informaţiile nu afectează valorile pe care entitatea le recunoaşte în 
situaţiile sale financiare. Un exemplu în care este necesar să se actualizeze 
prezentarea informaţiilor este situaţia în care se identifică, ulterior datei de ra-
portare, dovezi privind o datorie contingentă care a existat la data de raportare. 
În plus faţă de analizarea necesităţii recunoaşterii actuale a unui provizion, o 
en titate actualizează prezentările de informaţii cu privire la datoria contingentă 
în contextul dovezii respective.

Prezentarea evenimentelor ulterioare datei de raportare care nu conduc 
la ajustarea situaţiilor financiare

30. Dacă evenimentele ulterioare datei de raportare care nu conduc la ajus
tarea situaţiilor financiare sunt semnificative, neprezentarea lor ar putea 
influenţa deciziile economice luate de utilizatori pe baza situaţiilor finan
ciare. În consecinţă, o entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii 
pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente ulterioare 
datei de raportare care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare:
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(a) Natura evenimentului; şi

(b) O estimare a efectului său financiar sau o declaraţie conform căreia 
o astfel de estimare nu poate fi realizată.

31. Următoarele sunt exemple de evenimente ulterioare datei de raportare care nu 
conduc la ajustarea situaţiilor financiare, dar care în general vor avea ca rezultat 
prezentarea informaţiilor cu privire la:

(a) O scădere neobişnuit de mare a valorii proprietăţii înregistrate la valoarea 
justă, dacă acea scădere nu are legătură cu starea proprietăţii la data de 
raportare, ci este din cauza circumstanţelor care au apărut ulterior datei 
de raportare;

(b) Entitatea decide ulterior datei de raportare să ofere/distribuie beneficii 
substanţiale suplimentare în viitor, direct sau indirect, participanţilor la 
programele de servicii în folosul comunităţii, programe pe care aceasta 
le administrează, iar acele beneficii suplimentare au un impact major 
asupra entităţii;

(c) O combinare de operațiuni din sectorul public majoră (IPSAS 40, Com-
bi nări de ope ra țiuni din sectorul public, prevede prezentarea unor 
informații specifice în astfel de cazuri), cedarea unei entități controlate 
importante sau externalizarea tuturor sau a majorităţii activităţilor în-
treprinse în prezent de către entitate, ulterior datei de raportare;

(d) Anunţarea unui plan de întrerupere a unei activităţi sau a unui program 
semnificativ, de cedare de active sau de decontare a datoriilor atribuibile 
unei activităţi întrerupte sau unui program semnificativ, sau încheierea de 
acorduri irevocabile pentru a vinde astfel de active sau pentru a deconta 
astfel de datorii;

(e) Achiziţii şi cedări majore de active;

(f) Distrugerea unei clădiri importante, survenită în urma unui incendiu 
ulterior datei de raportare;

(g) Anunţarea sau începerea implementării unei restructurări majore (a se 
vedea IPSAS 19);

(h) Introducerea unei legislaţii pentru ca împrumuturile făcute de entităţi 
sau persoane fizice în cadrul unui program să devină nerambursabile;

(i) Modificări neobişnuit de mari survenite ulterior datei de raportare în 
preţurile activelor sau cursurile de schimb valutar;

(j) În cazul entităţilor care datorează impozit pe profit sau echivalente 
ale impozitului pe profit, modificări ale ratelor de impozitare sau ale 
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reglementărilor fiscale adoptate sau anunţate ulterior datei de raportare, 
care au un efect semnificativ asupra creanţelor şi datoriilor privind im-
pozitul amânat sau pe cel curent (îndrumări privind contabilizarea impo-
zitului pe profit pot fi găsite în standardele de contabilitate internaţionale 
sau naţionale relevate care tratează impozitul pe profit);

(k) Implicarea în angajamente sau datorii contingente semnificative, de 
exemplu, prin emiterea de garanţii semnificative ulterior datei de ra-
portare; şi

(l) Începerea unui litigiu major generat doar în urma unor evenimente ul-
terioare datei de raportare.

Data intrării în vigoare
32. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2008 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2008, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

32A. Punctul 16 a fost modificat de documentul Îmbunătăţiri la IPSASuri emis 
în ianuarie 2010. O entitate trebuie să aplice respectivul amendament pen
tru situaţiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ia
nuarie 2011 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior 
acestei date.

32B. Punctul 33 a fost modificat de IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Stan
dardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASuri) 
pe bază de angajamente, emis în ianuarie 2015. O entitate trebuie să aplice 
respectivul amendament pentru situaţiile financiare anuale care acoperă 
perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se permite 
aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică IPSAS 33 pentru o 
perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, atunci amendamen-
tul trebuie aplicat şi pentru acea perioadă anterioară.

32C. Punctul 31 a fost modificat de documentul Îmbunătățiri la IPSASuri 2015, 
emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivul amendament 
pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea ante
rior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o perioadă 
care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, entitatea trebuie să prezinte 
acest fapt.

32D. Punctele 3 și 4 au fost eliminate, iar punctele 15 și 21 au fost modificate de 
documentul Aplicabilitatea IPSASurilor, emis în aprilie 2016. O entitate 
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trebuie să aplice respectivele amendamente pentru situațiile financiare 
anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2018 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică amendamentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

32E. Punctul 31 a fost modificat de IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sec
torul public, emis în ianuarie 2017. O entitate trebuie să aplice acest amen
dament pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care 
încep la 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea 
anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o peri-
oadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2019, entitatea trebuie să 
prezinte acest fapt și, în același timp, să aplice IPSAS 40.

32F. Punctul 11 a fost modificat de IPSAS 41, Instrumente financiare, emis în 
august 2018. O entitate trebuie să aplice acest amendament pentru situațiile 
financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2022 
sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. 
Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o perioadă care începe ante
rior datei de 1 ianuarie 2022, entitatea trebuie să prezinte acest fapt și, în 
același timp, să aplice IPSAS 41.

33. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
definiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
ga jamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii  
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.

Retragerea IPSAS 14 (2001)
34. Prezentul standard înlocuieşte IPSAS 14, Evenimente ulterioare datei de ra-

portare, emis în 2001.
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Anexă

Amendamente la alte IPSAS-uri
[Eliminată] 
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 14. 

Revizuirea IPSAS 14 ca rezultat al Proiectului general de îmbunătăţiri al IASB 
din 2003

Context

BC1. Programul IPSASB de convergenţă cu IFRS-urile este un element important în 
programul de lucru al IPSASB. Politica IPSASB este ca IPSAS-urile pe bază de 
angajamente să fie convergente cu IFRS-urile emise de către IASB atunci când 
este adecvat pentru entităţile din sectorul public. 

BC2. IPSAS-urile pe bază de angajamente care sunt convergente cu IFRS-urile păstrează 
dispoziţiile, structura şi textul IFRS-urilor, cu excepţia cazului în care există un 
motiv specific sectorului public care să justifice o abatere. Abaterea de la IFRS-ul 
echivalent are loc atunci când dispoziţiile sau terminologia din IFRS nu sunt 
adecvate pentru sectorul public sau atunci când este necesară includerea unui 
comentariu sau a unor exemple suplimentare pentru a ilustra anumite dispoziţii în 
contextul sectorului public. Diferenţele dintre IPSAS-uri şi IFRS-urile echivalente 
sunt identificate în Comparaţia cu IFRS inclusă în fiecare IPSAS.

BC3. În mai 2002, IASB a emis un proiect de expunere cu amendamente propuse 
pentru 13 IAS-uri1 ca parte a Proiectului său general de îmbunătăţiri. Obiectivele 
Proiectului general de îmbunătăţiri al IASB au fost „reducerea sau eliminarea 
alternativelor, redundanţelor şi conflictelor din cadrul standardelor, tratarea unor 
aspecte de convergenţă şi efectuarea altor îmbunătăţiri”. IAS-urile finale au fost 
emise în decembrie 2003.

BC4. IPSAS 14, emis în decembrie 2001, se baza pe IAS 10 (revizuit în 1999), Eveni-
mente ulterioare datei bilanţului, care a fost reemis în decembrie 2003. La sfârşitul 
anului 2003, predecesorul IPSASB, Comitetul pentru Sectorul Public (PSC),2 a 
iniţiat un proiect de îmbunătăţire a IPSAS-urilor pentru convergenţa IPSAS-urilor, 
atunci când este adecvat, cu IAS-urile îmbunătăţite emise în decembrie 2003. 

BC5. IPSASB a analizat IAS 10 îmbunătăţit şi a fost de acord, în general, cu moti-
vele IASB pentru revizuirea IAS-ului şi cu amendamentele efectuate. (Bazele 
pentru concluzii ale IASB nu sunt reproduse aici. Abonaţii la Serviciul complet 

1 Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri) au fost emise de predecesorul IASB, Comitetul 
pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate. Standardele emise de IASB sunt intitulate Standarde 
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri). IASB a definit IFRS-urile ca fiind formate din 
IFRS-uri, IAS-uri şi Interpretările standardelor. În unele cazuri, IASB a modificat, mai degrabă decât 
a înlocuit, IAS-urile, caz în care vechiul număr al IAS-ului rămâne neschimbat.

2 PSC a devenit IPSASB atunci când Consiliul IFAC a modificat mandatul PSC pentru ca acesta să devină 
un consiliu independent de normalizare, în noiembrie 2004.
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de abonamente al IASB pot consulta Bazele pentru concluzii pe website-ul 
IASB la adresa http://www.iasb.org.) În cazurile în care IPSAS-urile se abat de 
la IAS-urile corespunzătoare, Baza pentru concluzii explică motivele specifice 
sectorului public care au determinat abaterea.

BC6. IAS 10 a fost modificat ulterior ca o consecinţă a IFRS-urilor emise după de -
cem brie 2003. IPSAS 14 nu include amendamentele aferente care rezultă din 
IFRS-urile emise după decembrie 2003. Aceasta deoarece IPSASB nu a exami-
nat încă şi nu şi-a format o părere cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor din 
IFRS-urile aferente pentru entităţile din sectorul public.

Revizuirea IPSAS 14 ca rezultat al documentului Îmbunătăţiri la IFRSuri 
emis de IASB în 2008 

BC7. IPSASB a analizat revizuirile la IAS 10 incluse în documentul Îmbunătăţiri la 
IFRS-uri emis de IASB în mai 2008 şi în general a fost de acord cu motivele 
IASB pentru revizuirea standardului. IPSASB a ajuns la concluzia că nu existau 
motive specifice sectorului public pentru a nu adopta amendamentul.

Revizuirea IPSAS 14 ca rezultat al părții a II-a a documentului Îmbunătățiri la 
IPSASuri 2015: aspecte semnalate de părțile interesate

BC8. Părțile interesate au indicat faptul că IPSAS-urile se referă la activele imobilizate 
deținute în vederea vânzării și grupurile destinate cedării în mod inconsecvent. 
IPSASB a ajuns la concluzia că IFRS 5, Active imobilizate deținute în vederea 
vânzării și activități întrerupte, poate fi adecvat pentru sectorul public doar în 
anumite circumstanțe, din următoarele motive:

(a) Vânzările de active din sectorul public nu pot fi finalizate în termen de un 
an din cauza nivelurilor de aprobări necesare. Se ridică astfel problema 
relevanței și consistenței informației furnizate în conformitate cu IFRS 5. În 
special, IPSASB a notat că, în conformitate cu IFRS 5, activele imobilizate 
deținute în vederea vânzării nu sunt amortizate. IPSASB este preocupat de 
faptul că neamortizarea activelor pentru o perioadă lungă de timp poate fi 
inadecvată.

(b) Multe active din sectorul public sunt cedate prin transfer sau distribuite gra-
tuit sau pentru o contravaloare nominală. Întrucât IFRS 5 tratează vânzările 
la valoarea justă, evaluarea și dispozițiile de prezentare a informațiilor nu 
pot furniza informații relevante pentru aceste transferuri. Totuși, IPSASB 
recunoaște că dispozițiile privind evaluarea și prezentarea informațiilor din 
IFRS 5 pot fi adecvate atunci când se presupune că vânzările se realizează 
la valoarea justă.

(c) Multe activități întrerupte din sectorul public sunt operațiuni care anterior 
au furnizat servicii gratuite sau la un cost nominal. Având în vedere că 
IFRS 5 tratează activitățile întrerupte care au fost fie unități generatoare de 
numerar, fie un grup de unități generatoare de numerar înainte de cedare 
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sau ca fiind clasificate drept deținute în vederea vânzării, este posibil ca 
dispozițiile de prezentare a informațiilor să nu furnizeze informații relevante 
pentru activitățile întrerupte din sectorul public. Cu toate acestea, IPSASB 
recunoaște că dispozițiile de prezentare a informațiilor din IFRS 5 pot fi 
adecvate atunci când activitățile întrerupte au fost anterior fie unități ge-
neratoare de numerar, fie unul sau mai multe grupuri de unități generatoare 
de numerar.

 Deoarece IPSASB a ajuns la concluzia că IFRS 5 ar putea fi adecvat în sectorul 
public în circumstanțe limitate, acesta a fost de acord să elimine din IPSAS-uri 
referințele la standardele internaționale sau naționale de contabilitate relevante 
care tratează activele imobilizate deținute în vederea vânzării și activitățile între-
rupte. IPSASB avea preocupări legate de faptul că menținerea acestei referințe 
poate avea ca rezultat aplicarea de către entități a dispozițiilor din IFRS 5 în 
circumstanțe în care acest lucru nu ar fi adecvat. IPSASB a precizat că IPSAS 3, 
Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori, furnizează îndru-
mări referitoare la selectarea politicilor contabile pentru tranzacțiile care nu sunt 
tratate în mod special în IPSAS-uri. Aceste îndrumări ar permite entităților să 
adopte o politică contabilă care este consecventă cu IFRS 5 atunci când entitatea 
consideră că acest lucru este adecvat.

Revizuirea IPSAS 14 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC9. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. Această 
reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel: 

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea 
referitoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de Conta-
bilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a entităților 
din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1.
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Comparaţie cu IAS 10
IPSAS 14, Evenimente ulterioare datei de raportare, se bazează în principal pe IAS 10 
(revizuit în 2003), Evenimente ulterioare datei bilanţului, şi include un amendament 
efectuat la IAS 10 în cadrul documentului Îmbunătăţiri la IFRS-uri emis în mai 2008. 
Principalele diferenţe dintre IPSAS 14 şi IAS 10 sunt următoarele:

● IPSAS 14 menţionează că atunci când ipoteza continuităţii activităţii nu mai 
este adecvată, este necesar raţionamentul în determinarea impactului acestei 
modificări asupra valorii contabile a activelor şi datoriilor recunoscute în 
situaţiile financiare (punctul 22).

● IPSAS 14 conţine comentarii suplimentare privind determinarea datei de 
aprobare în vederea emiterii (punctele 6, 7 şi 8).

● În anumite situaţii, IPSAS 14 utilizează o terminologie diferită faţă de cea din 
IAS 10. Cel mai semnificativ exemplu este utilizarea termenilor „active nete / 
capitaluri proprii” şi „dată de raportare” în IPSAS 14. Termenii echivalenţi 
din IAS 10 sunt „capitaluri proprii” şi „data bilanţului”.

● IPSAS 14 nu utilizează termenul „venit” (income), care în IAS 10 are un sens 
mai larg decât termenul „venituri” (revenue).

● IPSAS 14 conţine o definiţie a „datei de raportare”, IAS 10 nu conţine o de-
finiţie a „datei bilanţului”.
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) 15, 
Instrumente financiare: prezentare şi descriere, a fost înlocuit de IPSAS 28, Instru
mente financiare: prezentare; IPSAS 29, Instrumente financiare: recunoaştere şi 
evaluare; şi IPSAS 30, Instrumente financiare: prezentarea informaţiilor. Aceste 
standarde se aplică pentru situaţiile financiare anuale care acoperă perioadele care 
încep la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date. Prin urmare, IPSAS 15 nu mai 
este aplicabil și a fost eliminat.
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IPSAS 16 − INVESTIŢII IMOBILIARE
Recunoaştere

Prezentul Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) se 
bazează în principal pe Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 40 (revizuit 
în 2003), Investiţii imobiliare, publicat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale 
de Contabilitate (IASB). Extrasele din IAS 40 sunt reproduse în această publicaţie a 
Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 
(IPSASB) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) cu permisiunea Fundaţiei 
pentru Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) 
este cel publicat de IASB în limba engleză, iar exemplare ale acestora pot fi obţinute 
direct de la departamentul de relații publice al Fundației IFRS, Columbus Building, 
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, United Kingdom.

E-mail: publications@ifrs.org

Internet: www.ifrs.org

IFRS-urile, IAS-urile, Proiectele de expunere şi alte publicaţii ale IASB sunt protejate 
de dreptul de autor al Fundaţiei IFRS.

„IFRS”, „IAS”, „IASB”, „IFRS Foundation”, „International Accounting Standards” 
şi „International Financial Reporting Standards” sunt mărci înregistrate ale Fundaţiei 
IFRS şi nu trebuie utilizate fără acordul Fundaţiei IFRS.

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020.

IPSAS 16, Investiţii imobiliare, a fost emis în decembrie 2001.

În decembrie 2006, IPSASB a emis un IPSAS 16 revizuit.

De la această dată, IPSAS 16 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2018 (emis în octombrie 2018)

● IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public (emis în ianuarie 
2017)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2015 (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Con tabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 2011 (emis în octombrie 2011)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri (emis în ianuarie 2010)

● IPSAS 27, Agricultura (emis în decembrie 2009).

Tabelul punctelor modificate în IPSAS 16

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

Secţiunea Introducere Eliminată Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

 octombrie 2011

3 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

4 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

6 Modificat IPSAS 27 decembrie 2009

Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

Titlul dinaintea  
punctului 8

Eliminat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

Titlul dinaintea  
punctului 9

Eliminat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

9 Modificat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

12 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010

13 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010

18A Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

20 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

29 Eliminat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010

40 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010

Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

57 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

59 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010

62 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010

62A Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010

62B Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010

63 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010

66 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010

Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

68 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

76 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

87 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

90 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

91 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

92 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

93 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

94 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

95 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

96 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

97 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

98 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

99 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

Titlul dinaintea  
punctului 100A

Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

100A Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

100B Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

100C Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

101A Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010

101B Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

101C Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

101D Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

101E Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

101F Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018



 509 IPSAS 16

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

101G Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

102 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015

Arbore decizional 
ilustrativ

Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 16, Investiţii imobi-
liare, este prezentat la punctele 1-103. Toate punctele au autoritate egală. IPSAS 16 
trebuie citit în contextul obiectivului său, al Bazei pentru concluzii, al Prefeţei la 
Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi al Cadrului 
general conceptual de raportare financiară cu scop general pentru entităţile din 
sec torul public. IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile 
şi erori, oferă o bază pentru selectarea şi aplicarea politicilor contabile în absenţa 
unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
1. Obiectivul prezentului standard este de a prescrie tratamentul contabil al inves-

tiţiilor imobiliare şi dispoziţiile aferente de prezentare a informaţiilor.

Domeniu de aplicare
2. O entitate care întocmeşte şi prezintă situaţii financiare conform contabi-

lităţii pe bază de angajamente trebuie să aplice prezentul standard în 
con  tabilizarea investiţiilor imobiliare.

3. [Eliminat]

4. [Eliminat]

5. Prezentul standard se aplică la contabilizarea unei investiţii imobiliare, inclusiv 
la (a) evaluarea în situaţiile financiare ale unui locatar a dreptului aferent unei 
investiţii imobiliare deţinut în temeiul unui contract de leasing contabilizat ca 
leasing financiar şi la (b) evaluarea în situaţiile financiare ale unui locator a 
unei investiţii imobiliare date în leasing unui locatar în temeiul unui contract 
de leasing operaţional. Prezentul standard nu tratează aspecte care intră sub 
incidenţa IPSAS 13, Contracte de leasing, inclusiv:

(a) Clasificarea contractelor de leasing drept contracte de leasing financiar 
sau operaţional; 

(b) Recunoaşterea unor venituri din contracte de leasing generate de o 
investiţie imobiliară (a se vedea şi IPSAS 9, Venituri din tranzacţii de 
schimb);

(c) Evaluarea în situaţiile financiare ale unui locatar a unor drepturi imo-
biliare deţinute în temeiul unui contract de leasing contabilizat drept 
contract de leasing operaţional; 

(d) Evaluarea în situaţiile financiare ale unui locator a investiţiei sale nete 
într-un contract de leasing financiar;

(e) Contabilizarea tranzacţiilor de vânzare şi leaseback; şi

(f) Prezentarea informaţiilor cu privire la contractele de leasing financiar 
şi leasing operaţional.

6. Prezentul standard nu se aplică:

(a) Activelor biologice aferente activităţii agricole (a se vedea IPSAS 27, 
Agricultura, și IAS 17, Imobilizări corporale); şi

(b) Concesiunilor miniere şi rezervelor minerale cum ar fi petrolul, gazele 
naturale şi resursele neregenerabile similare.
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Definiţii
7. Următorii termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul specificat 

în continuare:

 Valoarea contabilă (în sensul prezentului standard) este valoarea la care 
este recunoscut un activ în situaţia poziţiei financiare.

 Costul este suma în numerar sau în echivalente de numerar plătită sau 
valoarea justă a altei contraprestaţii oferite pentru dobândirea unui activ 
la momentul achiziţiei sau construcţiei sale.

 Investiţia imobiliară este acea proprietate (un teren sau o clădire − sau o 
parte a unei clădiri − sau ambele) deţinută mai degrabă pentru a obţine 
ve nituri din chirii ori pentru creşterea valorii capitalului sau ambele decât 
pentru:

(a) A fi utilizată pentru producerea ori furnizarea de bunuri sau servicii 
ori în scopuri administrative; sau

(b) A fi vândută pe parcursul desfăşurării normale a activităţii.

 Proprietatea imobiliară utilizată de posesor este o proprietate imobiliară 
deţinută (de proprietar sau de locatar în temeiul unui contract de leasing 
financiar) pentru a fi utilizată la producerea ori furnizarea de bunuri sau 
servicii ori în scopuri administrative.

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat.

Clasificarea proprietăților imobiliare ca investiții imobiliare sau ca proprietăți 
imobiliare utilizate de posesor

8. Un drept imobiliar deţinut de către un locatar în temeiul unui contract 
de leasing operaţional poate fi clasificat şi contabilizat ca fiind o investiţie 
imobiliară dacă şi numai dacă (a) proprietatea imobiliară ar corespunde 
altfel definiţiei unei investiţii imobiliare şi (b) locatarul ar utiliza modelul 
bazat pe valoarea justă prezentat la punctele 42-64 pentru activul recu
noscut. Această alternativă de clasificare poate fi utilizată de la caz la caz. 
Cu toate acestea, odată ce se alege această alternativă de clasificare pentru 
un astfel de drept imobiliar deţinut în temeiul unui contract de leasing 
operaţional, toate proprietăţile imobiliare clasificate ca investiţii imobiliare 
trebuie contabilizate utilizând modelul bazat pe valoarea justă. Atunci când 
este aleasă această alternativă de clasificare, orice drept clasificat astfel este 
inclus în informaţiile a căror prezentare este impusă de punctele 85-89.

9. Există mai multe cazuri în care entităţile din sectorul public pot deţine proprie tăţi 
pentru a câştiga chirie şi pentru creşterea capitalului. De exemplu, o entitate din 
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sectorul public poate fi înfiinţată pentru a administra un portofoliu de investiţii al 
guvernului pe o bază comercială. În acest caz, inves ti ţia deţinută de entitate, alta 
decât investiţia deţinută pentru a fi revândută în activitatea obişnuită a entităţii, 
îndeplineşte definiţia unei investiţii imobiliare. Alte entităţi din sectorul public 
pot să deţină şi investiţii pentru a le închiria sau pentru creşterea capitalului şi 
pentru a utiliza numerarul generat spre a-şi finanţa alte activităţi (prestare de 
servicii). De exemplu, o universitate sau un guvern local poate deţine o clădire 
în scopul de a fi dată în leasing unor părţi externe pe o bază comercială pentru 
a genera fonduri, mai degrabă decât pentru a produce sau furniza bunuri şi 
servicii. Această investiţie ar îndeplini şi definiţia investiţiilor imobiliare.

10. O investiţie imobiliară este deţinută pentru a obţine venituri din chirii ori pentru 
creşterea valorii capitalului sau ambele. Prin urmare, o investiţie imobiliară 
generează fluxuri de trezorerie care sunt în mare măsură independente de alte 
active deţinute de o entitate. Acest lucru diferenţiază investiţia imobiliară de 
alte terenuri sau clădiri controlate de către entităţi din sectorul public, incluzând 
proprietăţile imobiliare utilizate de posesor. Producţia sau furnizarea de bunuri 
sau servicii (sau utilizarea proprietăţii în scopuri administrative) poate, de ase-
menea, să genereze fluxuri de trezorerie. De exemplu, entităţile din sectorul 
public pot folosi o clădire pentru a le furniza bunuri şi servicii beneficiarilor 
în schimbul recuperării integrale sau parţiale a costului. Totuşi, clădirea este 
deţinută pentru a facilita producţia de bunuri şi servicii, iar fluxurile de trezore-
rie pot fi atribuite nu doar clădirii, ci şi altor active utilizate în producţie sau 
în procesul de aprovizionare. IPSAS 17, Imobilizări corporale, este aplicabil 
pentru proprietăţile imobiliare utilizate de posesor.

11. În unele jurisdicţii ale sectorului public există anumite aranjamente adminis-
trative astfel încât o entitate poate controla un activ care poate fi deţinut legal 
de altă entitate. De exemplu, un departament guvernamental poate controla şi 
contabiliza anumite clădiri care sunt deţinute legal de stat. În astfel de situaţii, 
referirile la proprietatea imobiliară utilizată de posesor înseamnă proprietatea 
ocupată de către entitatea care recunoaşte proprietatea în situaţiile sale finan-
ciare. 

12. Următoarele constituie exemple de investiţii imobiliare:

(a) Terenurile deţinute mai degrabă în scopul creşterii pe termen lung a 
valorii capitalului decât în scopul vânzării pe termen scurt pe parcursul 
desfăşurării normale a activităţii. De exemplu, un teren deţinut de un 
spital pentru creşterea capitalului care ar putea fi vândut la un moment 
benefic în viitor.

(b) Terenurile deţinute pentru o utilizare viitoare încă nedeterminată. (Dacă 
o entitate nu a hotărât că va utiliza terenul fie ca pe un tip de proprietate 
imobiliară utilizată de posesor, inclusiv ocuparea pentru a oferi servicii 
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cum ar fi cele oferite de parcurile naţionale generaţiilor actuale şi viitoare, 
fie în scopul vânzării pe termen scurt pe parcursul desfăşurării normale 
a activităţii, atunci terenul este privit ca fiind deţinut în scopul creşterii 
valorii capitalului.)

(c) O clădire aflată în proprietatea entităţii (sau deţinută de entitate în te-
meiul unui contract de leasing financiar) şi închiriată în temeiul unuia 
sau mai multor contracte de leasing operaţional, pe o bază comercială. 
De exemplu, s-ar putea ca o universitate să deţină o clădire pe care o dă 
în leasing terţilor pe o bază comercială. 

(d) O clădire care este liberă, dar care este deţinută pentru a fi închiriată 
unor terţe părţi în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing 
operaţional, pe o bază comercială.

(e) Proprietăţi în curs de construire sau dezvoltare în scopul utilizării viitoare 
ca investiţii imobiliare.

13. Următoarele constituie exemple de elemente care nu sunt investiţii imobiliare 
şi care, prin urmare, nu intră sub incidenţa prezentului standard:

(a) Proprietăţile imobiliare deţinute pentru a fi vândute pe parcursul des-
făşurării normale a activităţii sau în procesul de construcţie sau de 
dezvoltare în vederea unei astfel de vânzări (a se vedea IPSAS 12, Sto-
curi). De exemplu, o administraţie municipală poate suplini de obicei 
rata venitului prin cumpărarea şi vânzarea de proprietăţi, caz în care 
proprietăţile deţinute exclusiv pentru a fi cedate în viitorul apropiat sau 
pentru a fi dezvoltate spre a fi revândute sunt clasificate drept stocuri. Un 
departament imobiliar poate, în mod normal, să vândă o parte din casele 
pe care le deţine în cadrul activităţilor sale obişnuite în urma schimbărilor 
demografice, caz în care orice stoc de case deţinut în vederea vânzării 
este clasat drept stocuri.

(b) Proprietăţile imobiliare care sunt construite sau dezvoltate în numele unor 
terţe părţi. De exemplu, un departament imobiliar şi de servicii se poate 
angaja în contracte de construcţie cu entităţi din exteriorul guvernului 
său (a se vedea IPSAS 11, Contracte de construcţie).

(c) Proprietăţile imobiliare utilizate de posesor (a se vedea IPSAS 17), in-
clusiv (printre altele) proprietăţile deţinute în scopul utilizării lor viitoare 
ca proprietăţi imobiliare utilizate de posesor, proprietăţile deţinute în 
scopul dezvoltării viitoare şi utilizării ulterioare ca proprietăţi imobiliare 
utilizate de posesor, proprietăţile utilizate de salariaţi cum ar fi locuinţele 
pentru personalul militar (indiferent dacă aceştia plătesc sau nu chirie la 
cursul pieţei) şi proprietăţile imobiliare utilizate de posesor care urmează 
a fi cedate.

(d) [Eliminată]
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(e) Proprietăţile care sunt închiriate unei alte entităţi în temeiul unui contract 
de leasing financiar.

(f) Proprietăţile deţinute pentru a oferi un serviciu social care generează, 
de asemenea, intrări de numerar. De exemplu, un departament imobiliar 
poate deţine un stoc mare de case utilizat pentru a furniza case famili-
ilor cu venituri mici la preţuri de închiriere sub preţul pieţei. În această 
situaţie, proprietatea este deţinută pentru a oferi servicii imobiliare 
mai degrabă decât pentru a fi închiriată sau pentru creşterea capitalului 
şi venitul din închiriere generat este incidental scopurilor pentru care 
este deţinută proprietatea. O astfel de proprietate nu este considerată o 
„investiţie imobiliară” şi va fi contabilizată în conformitate cu IPSAS 17.

(g) Proprietăţile imobiliare deţinute în scopuri strategice care ar putea fi 
contabilizate în conformitate cu IPSAS 17.

14. În multe jurisdicţii, entităţile din sectorul public vor deţine proprietăţi pentru 
a îndeplini obiectivele livrării de servicii mai degrabă decât pentru a câştiga 
chirie sau pentru creşterea capitalului. În astfel de situaţii, proprietatea nu va 
corespunde definiţiei unei investiţii imobiliare. Totuşi, atunci când o enti-
tate din sectorul public deţine proprietăţi pentru a câştiga chirie sau pentru 
creşterea capitalului, se aplică prezentul standard. În anumite cazuri, entităţile 
din sectorul public pot deţine anumite proprietăţi care includ (a) o parte care 
este deţinută mai degrabă pentru a câştiga chirii sau în scopul creşterii valorii 
capitalului decât pentru a furniza servicii şi (b) o altă parte care este deţinută 
în scopul producerii de bunuri, prestării de servicii sau în scopuri administra-
tive. De exemplu, un spital sau o universitate poate deţine o clădire din care 
o parte este utilizată în scopuri administrative, iar cealaltă parte este dată în 
leasing pe o bază comercială ca apartamente. Dacă aceste părţi pot fi vândute 
separat (sau închiriate separat în temeiul unui contract de leasing financiar), 
o entitate le contabilizează separat. Dacă părţile nu pot fi vândute separat, 
proprietatea imobiliară este o investiţie imobiliară doar în cazul în care o parte 
nesemnificativă este deţinută pentru a fi utilizată la producerea sau furnizarea 
de bunuri sau servicii ori în scopuri administrative.

15. În unele situaţii, o entitate furnizează servicii auxiliare ocupanţilor unei pro-
prietăţi imobiliare pe care o deţine. O entitate tratează o astfel de proprietate 
imobiliară ca investiţie imobiliară dacă respectivele servicii reprezintă o 
componentă nesemnificativă a angajamentului ca întreg. Un exemplu este 
situaţia în care o agenţie guvernamentală (a) deţine o clădire ce are destinaţie de 
birouri care este deţinută exclusiv pentru a fi închiriată şi care este închiriată pe 
o bază comercială şi (b) furnizează şi servicii de pază şi întreţinere locatarilor 
care ocupă clădirea.

16. În alte situaţii, serviciile furnizate reprezintă o componentă semnificativă. De 
exemplu, dacă un guvern are în proprietate un hotel sau un motel pe care îl 
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administrează prin agenţia generală de administrare. Serviciile furnizate oas-
peţilor sunt semnificative faţă de angajamentul ca întreg. Prin urmare, un hotel 
sau un motel administrat de proprietar reprezintă mai degrabă o proprietate 
imobiliară utilizată de posesor decât o investiţie imobiliară.

17. Poate fi dificil de stabilit dacă serviciile auxiliare sunt atât de semnificative 
încât o proprietate imobiliară nu constituie o investiţie imobiliară. De exem-
plu, un guvern sau o agenţie guvernamentală care este proprietarul unui hotel 
transferă uneori anumite responsabilităţi unor terţe părţi în baza unui contract 
de gestionare. Condiţiile unor astfel de contracte variază semnificativ. Pe de o 
parte, poziţia guvernului sau a agenţiei guvernamentale poate fi, în fond, aceea 
a unui investitor pasiv. Pe de altă parte, proprietarul poate să fi contractat, pur şi 
simplu, cu terţe părţi exercitarea anumitor operaţiuni zilnice, rămânând totuşi 
suficient de expus la variaţiile fluxurilor de trezorerie generate de activităţile 
hotelului.

18. Pentru a stabili dacă o proprietate imobiliară constituie o investiţie imobiliară 
este nevoie de raţionament. O entitate elaborează criterii astfel încât să îşi 
poată exercita în mod consecvent raţionamentul, în conformitate cu definiţia 
in vesti ţiei imobiliare şi cu îndrumările aferente de la punctele 9-17. Punctul 86 
litera (c) impune unei entităţi să prezinte informaţii referitoare la aceste criterii 
în cazul în care clasificarea este dificilă.

18A. Este nevoie, de asemenea, de raționament pentru a stabili dacă achiziția unei in-
vestiții imobiliare reprezintă achiziția unui activ sau a unui grup de active ori o 
combinare de operațiuni din sectorul public care intră sub incidența IPSAS 40, 
Combinări de operațiuni din sectorul public. Pentru a stabili dacă este vorba 
despre o combinare de operațiuni din sectorul public trebuie să se facă trimitere 
la IPSAS 40. Discuția de la punctele 9-18 din prezentul standard se referă la 
măsura în care proprietatea este sau nu o proprietate utilizată de posesor sau o 
investiție imobiliară, și nu la stabilirea măsurii în care achiziția proprietății este 
o combinare de operațiuni din sectorul public conform definiției din IPSAS 40. 
Pentru a stabili dacă o anumită tranzacție corespunde definiției unei combinări 
de operațiuni din sectorul public din IPSAS 40 și include o investiție imobiliară 
conform definiției din prezentul standard este necesară aplicarea separată a 
celor două standarde.

19. În anumite cazuri, o entitate deţine o proprietate imobiliară care este închiriată 
şi ocupată de entitatea care o controlează sau de o altă entitate controlată. 
Proprietatea imobiliară nu îndeplineşte condiţiile unei investiţii imobiliare în 
situaţiile financiare consolidate, deoarece proprietatea imobiliară în cauză este, 
din punctul de vedere al entităţii economice, o proprietate imobiliară utilizată 
de posesor. Cu toate acestea, din punctul de vedere al entităţii care o deţine, 
proprietatea imobiliară este o investiţie imobiliară dacă aceasta corespunde 
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definiţiei de la punctul 7. Prin urmare, în situaţiile sale financiare individuale, 
locatorul tratează proprietatea imobiliară ca investiţie imobiliară. Această 
situaţie poate să apară atunci când guvernul înfiinţează o entitate de adminis-
trare a proprietăţilor pentru a administra clădirile guvernamentale de birouri. 
Clădirile sunt apoi date în leasing altor entităţi de stat pe o bază comercială. În 
situaţiile financiare ale entităţii de administrare a proprietăţilor, proprietăţile 
vor fi contabilizate drept investiţii imobiliare. Totuşi, în situaţiile financiare 
consolidate ale guvernului, proprietățile vor fi contabilizate drept imobilizări 
corporale în conformitate cu IPSAS 17.

Recunoaştere
20. O investiţie imobiliară trebuie recunoscută ca activ dacă şi numai dacă:

(a) Este probabil ca beneficii economice viitoare sau potenţial de ser-
vicii care sunt asociate cu investiţia imobiliară să fie generate către 
entitate; şi

(b) Costul sau valoarea justă a investiţiei imobiliare poate fi evaluat(ă) 
în mod fiabil1.

21. Pentru a determina dacă un element respectă primul criteriu de recunoaştere, o 
entitate trebuie să evalueze gradul de certitudine al fluxurilor de be neficii eco-
nomice viitoare sau potenţial de servicii pe baza dovezilor disponibile la data 
recunoaşterii iniţiale. Existenţa unei certitudini solide că beneficiile economice 
viitoare sau potenţialul de servicii vor intra în entitate necesită o asigurare că 
entitatea va primi recompensele de pe urma activului şi îşi va asuma riscurile 
asociate. Această asigurare este de obicei singura disponibilă atunci când 
riscurile şi recompensele au trecut în sarcina entităţii. Înainte ca acest lucru să 
se întâmple, tranzacţia de dobândire a activului poate de obicei să fie anulată 
fără penalităţi semnificative, şi deci activul nu este recunoscut. 

22. Cel de-al doilea criteriu de recunoaştere este de obicei respectat imediat deo-
arece tranzacţia de schimb care evidenţiază cumpărarea activului identifică 
costul său. După cum se menţionează la punctul 27 din prezentul standard, în 
anumite situaţii o investiţie imobiliară poate fi achiziţionată fără niciun cost sau 
la un cost nominal. În astfel de cazuri, costul este valoarea justă a investiţiei 
imobiliare la data achiziţiei.

23. O entitate evaluează conform acestui principiu de recunoaştere toate costu-
  rile sale cu investiţiile imobiliare în momentul când sunt suportate. Aceste 
costuri includ costurile suportate iniţial pentru a dobândi o investiţie imobiliară 

1 Informațiile fiabile nu conțin erori semnificative, nu sunt părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere 
că reprezintă exact ceea ce susțin că reprezintă sau ceea ce se așteaptă, în mod rezonabil, să reprezinte. 
Punctul BC16 din IPSAS 1 detaliază abordarea tranzitorie pentru explicarea fiabilității.
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şi costurile suportate ulterior pentru a adăuga, pentru a înlocui o parte la o pro-
prietate imobiliară sau pentru a o întreţine.

24. Conform principiului de recunoaştere de la punctul 20, o entitate nu recunoaşte 
în valoarea contabilă a unei investiţii imobiliare costurile întreţinerii zilnice a 
unei astfel de proprietăţi imobiliare. Aceste costuri sunt mai degrabă recunoscute 
în surplus sau deficit pe măsură ce sunt suportate. Costurile întreţinerii zilnice 
sunt în primul rând costurile cu manopera şi consumabilele şi pot include cos-
tul pieselor mici. Scopul acestor cheltuieli este deseori descris ca fiind pentru 
reparaţiile şi întreţinerea proprietăţii imobiliare.

25. Este posibil ca unele părţi ale investiţiilor imobiliare să fi fost dobândite 
prin înlocuire. De exemplu, s-ar putea ca pereţii interiori să fi înlocuit pereţii 
originali. Conform principiului de recunoaştere, dacă sunt îndeplinite criteriile 
de recunoaştere, o entitate recunoaşte în valoarea contabilă a unei investiţii 
imobiliare costul înlocuirii unei părţi a investiţiei imobiliare existente în mo-
mentul în care sunt suportate costurile. Valoarea contabilă a acelor părţi care sunt 
înlocuite este derecunoscută în conformitate cu prevederile de dere cunoaştere 
din prezentul standard.

Evaluarea la recunoaştere
26. O investiţie imobiliară trebuie evaluată iniţial la cost (costurile de tran-

zac ţionare trebuie incluse în evaluarea iniţială).

27. Atunci când o investiţie imobiliară este dobândită prin intermediul unei 
alte tranzacţii decât una de schimb, aceasta ar trebui să fie evaluată iniţial 
la valoarea justă la data achiziţiei.

28. Costul unei investiţii imobiliare cumpărate include preţul său de cumpărare şi 
orice cheltuieli direct atribuibile. Cheltuielile direct atribuibile includ, de exem-
plu, onorariile profesionale pentru serviciile juridice, taxele pentru transferul 
drep tului de proprietate şi alte costuri de tranzacţionare.

29. [Eliminat]

30. Costul unei investiţii imobiliare nu este majorat cu:

(a) Costurile de constituire (cu excepţia situaţiei în care acestea sunt ne-
cesare pentru a aduce proprietatea imobiliară în starea necesară pentru 
a fi capabilă să funcţioneze în maniera intenţionată de către conducere);

(b) Pierderile din exploatare suportate înainte ca investiţia imobiliară să 
atingă nivelul de ocupare planificat; sau

(c) Valori neobişnuite ale pierderilor de materiale, forţei de muncă sau altor 
resurse suportate în cursul lucrărilor de construcţie sau de amenajare a 
proprietăţii imobiliare.
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31. Dacă plata pentru o investiţie imobiliară este amânată, costul acesteia este 
echivalentul în numerar al preţului. Diferenţa dintre această sumă şi plăţile totale 
este recunoscută în cursul perioadei de creditare drept cheltuială cu dobânda.

32. O investiţie imobiliară poate fi dobândită prin intermediul unei alte tranzacţii 
decât cea de schimb. De exemplu, un guvern naţional îi poate transfera fără 
niciun cost o clădire de birouri unei entităţi de stat locale, care apoi o dă spre 
închiriere la preţul pieţei. O investiţie imobiliară poate de asemenea să fie do-
bândită printr-o altă tranzacţie decât cea de schimb prin exercitarea puterilor 
de punere sub sechestru. În aceste situaţii, costul imobilizării este valoarea sa 
justă la data la care a fost dobândită.

33. Atunci când o entitate recunoaşte iniţial investiţia sa imobiliară la valoarea justă 
în conformitate cu punctul 27, valoarea justă este costul proprietăţii. Entitatea 
trebuie să decidă, în urma recunoaşterii iniţiale, să adopte fie modelul bazat pe 
valoarea justă (punctele 42-64), fie modelul bazat pe cost (punctul 65).

34. Costul iniţial al unui drept imobiliar deţinut în temeiul unui contract de 
leasing şi clasificat drept investiţie imobiliară trebuie determinat aşa cum 
se prescrie în cazul unui contract de leasing financiar la punctul 28 din 
IPSAS 13, adică activul trebuie recunoscut la valoarea cea mai mică dintre 
valoarea justă a proprietăţii imobiliare şi valoarea actualizată a plăţilor 
minime de leasing. O valoare echivalentă trebuie recunoscută drept datorie 
în conformitate cu acelaşi punct.

35. Orice primă plătită pentru un contract de leasing este tratată ca parte din plăţile 
minime de leasing efectuate în acest scop şi este, prin urmare, inclusă în costul 
activului, dar exclusă din datorie. Dacă un drept imobiliar deţinut în temeiul 
unui contract de leasing este clasificat ca investiţie imobiliară, elementul con-
tabilizat la valoarea justă este acel drept, şi nu proprietatea imobiliară care stă 
la baza lui. Pentru modelul bazat pe valoarea justă sunt stabilite îndrumări 
privind determinarea valorii juste a unui drept imobiliar la punctele 42-61. Acele 
îndrumări sunt, de asemenea, relevante pentru determinarea valorii juste atunci 
când acea valoare este utilizată drept cost în scopul recunoaşterii iniţiale.

36. Una sau mai multe investiţii imobiliare poate fi dobândită (pot fi dobândite) în 
schimbul unui activ sau al unor active nemonetar(e) ori al unei combinaţii de 
active monetare şi nemonetare. Următoarea discuţie se referă la un schimb al 
unui activ nemonetar cu altul, dar se aplică, de asemenea, tuturor schimburilor 
descrise în propoziţia precedentă. Costul unei astfel de investiţii imobiliare este 
evaluat la valoarea justă, cu excepţia situaţiei în care (a) tranzacţia de schimb nu 
are conţinut comercial sau (b) nici valoarea justă a activului primit şi nici cea 
a activului cedat nu pot fi evaluate în mod fiabil. Activul dobândit este evaluat 
în acest fel chiar dacă o entitate nu poate derecunoaşte imediat activul cedat. 
Dacă activul dobândit nu este evaluat la valoarea justă, costul său este evaluat 
la valoarea contabilă a activului cedat.
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37. O entitate stabileşte dacă o tranzacţie de schimb are conţinut comercial luând 
în considerare măsura în care se preconizează că fluxurile de trezorerie vii  toa re 
sau potențialul de servicii se vor schimba ca rezultat al tranzacţiei. O tranzac ţie 
de schimb are conţinut comercial în cazul în care:

(a) Configuraţia (riscul, plasarea în timp şi valoarea) fluxurilor de trezorerie 
sau potenţialului de servicii ale activului primit diferă de configuraţia 
fluxurilor de trezorerie sau potenţialului de servicii ale activului trans-
ferat; sau

(b) Valoarea specifică entităţii a părţii din operaţiunile entităţii afectate de 
tranzacţie se modifică din cauza schimbului; şi

(c) Diferenţa de la litera (a) sau de la litera (b) este semnificativă în raport 
cu valoarea justă a activelor schimbate.

 Pentru a determina dacă o tranzacţie de schimb are conţinut comercial, valoarea 
specifică entităţii a părţii din operaţiunile entităţii afectate de tranzacţie trebuie 
să reflecte fluxurile de trezorerie după impozitare, dacă se aplică impozitul. Re-
zul tatul acestor analize poate fi clar fără ca entitatea să aibă de efectuat calcule 
detaliate.

38. Valoarea justă a unui activ pentru care nu există tranzacţii comparabile pe piaţă 
poate fi evaluată în mod fiabil dacă (a) variaţia intervalului estimărilor rezonabile 
ale valorii juste nu este semnificativă pentru acel activ sau (b) probabilităţile 
diverselor estimări din interval pot fi evaluate rezonabil şi utilizate la estimarea 
valorii juste. Dacă entitatea poate să determine fiabil valoarea justă fie a activului 
primit, fie a activului cedat, atunci valoarea justă a activului cedat este folosită 
pentru a evalua costul, cu excepţia situaţiei în care valoarea justă a activului 
primit este mai clar evidentă.

Evaluarea după recunoaştere
Politici contabile

39. Ţinând cont de excepţiile prevăzute la punctul 43, o entitate trebuie să 
aleagă ca politica contabilă fie modelul bazat pe valoarea justă pre văzut la 
punctele 42-64, fie modelul bazat pe cost prevăzut la punctul 65 şi trebuie 
să aplice această politică tuturor investiţiilor sale imobiliare.

40. IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori, prevede 
ca schimbarea voluntară a unei politici contabile să fie făcută doar dacă această 
schimbare are drept rezultat situaţii financiare care să ofere o reprezentare exactă 
şi informaţii mai relevante cu privire la efectele tranzacţiilor, alte evenimente 
sau condiţii privind poziţia financiară, performanţa financiară sau fluxurile de 
trezorerie ale entităţii. Este foarte puţin probabil ca o trecere de la modelul 
bazat pe valoarea justă la modelul bazat pe cost să conducă la o prezentare mai 
relevantă.
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41. Prezentul standard impune tuturor entităţilor să determine valoarea justă a 
investiţiilor imobiliare fie în sensul evaluării (dacă entitatea foloseşte modelul 
bazat pe valoarea justă), fie în scopul prezentării informaţiilor (dacă foloseşte 
modelul bazat pe cost). O entitate este încurajată, dar nu i se impune să deter-
mine valoarea justă a unei investiţii imobiliare pe baza unei evaluări realizate 
de un evaluator independent care deţine o calificare profesională relevantă şi 
recunoscută şi care are o experienţă recentă în ceea ce priveşte localizarea şi 
categoria investiţiei imobiliare în curs de evaluare. 

Modelul bazat pe valoarea justă

42. După recunoaşterea iniţială, o entitate care alege modelul bazat pe valoarea 
justă trebuie să evalueze toate investiţiile sale imobiliare la valoarea justă, 
cu excepţia cazurilor descrise la punctul 62.

43. Atunci când un drept imobiliar deţinut de către un locatar în baza unui 
contract de leasing operaţional este clasificat ca investiţie imobiliară în 
conformitate cu punctul 8, punctul 39 nu se aplică; trebuie aplicat modelul 
bazat pe valoarea justă.

44. Un câştig sau o pierdere generat(ă) de o modificare a valorii juste a inves-
tiţiei imobiliare trebuie recunoscut(ă) în surplusul sau deficitul perioadei 
în care apare.

45. Valoarea justă a investiţiei imobiliare este preţul la care proprietatea imobiliară 
ar putea fi tranzacţionată între părţi interesate şi în cunoştinţă de cauză în cadrul 
unei tranzacţii desfăşurate în condiţii obiective (a se vedea punctul 7). Valoarea 
justă exclude, în mod specific, un preţ estimat majorat sau micşorat de termene 
sau împrejurări speciale, cum ar fi acordurile atipice de finanţare, angajamentele 
de vânzare şi leaseback, contraprestaţiile speciale sau concesiunile acordate de 
orice persoană implicată în vânzare.

46. O entitate determină valoarea justă fără a deduce costurile de tranzacţionare 
pe care le poate suporta în cadrul vânzării sau al unui alt tip de cedare.

47. Valoarea justă a unei proprietăţi imobiliare trebuie să reflecte condiţiile 
de piaţă la data de raportare.

48. Valoarea justă este specifică unui anumit moment. Deoarece condiţiile de 
piaţă se pot modifica, valoarea raportată ca valoare justă poate fi incorectă sau 
inadecvată dacă este estimată într-un alt moment. Definiţia valorii juste presu-
pune, de asemenea, realizarea tranzacţiei simultan cu încheierea contractului de 
vânzare, fără variaţii ale preţului care ar putea interveni în cadrul unei tranzacţii 
desfăşurate în condiţii obiective între părţi interesate şi în cunoştinţă de cauză, 
în cazul în care schimbul nu se realizează simultan cu încheierea contractului.

49. Valoarea justă a unei investiţii imobiliare reflectă, printre altele, veniturile din 
chirii aferente contractelor curente de leasing, precum şi ipotezele raţionale şi 
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justificate reprezentând ceea ce părţile interesate şi în cunoştinţă de cauză ar 
presupune cu privire la veniturile din chirii obţinute din contracte viitoare de 
leasing din perspectiva condiţiilor actuale. Aceasta reflectă, de asemenea, în 
mod similar, orice ieşiri de numerar (inclusiv plăţi ale chiriilor şi alte ieşiri) 
care ar fi de aşteptat în ceea ce priveşte proprietatea imobiliară. Unele dintre 
aceste ieşiri sunt reflectate în datorii, în timp ce altele sunt legate de ieşiri care 
nu sunt recunoscute în situaţiile financiare până la o dată ulterioară (de exemplu, 
plăţi periodice cum ar fi chiriile contingente).

50. Punctul 34 specifică baza de recunoaştere iniţială a costului unui drept într-o 
proprietate imobiliară în leasing. Punctul 42 prevede ca dreptul în proprietatea 
imobiliară în leasing să fie reevaluat, dacă este necesar, la valoarea justă. Într-un 
contract de leasing negociat la ratele pieţei, valoarea justă la achiziţie a unui 
drept într-o proprietate imobiliară în leasing, netă de toate plăţile de leasing 
aşteptate (inclusiv cele aferente datoriilor recunoscute), ar trebui să fie zero. 
Această valoare justă nu se modifică chiar dacă, în scopuri contabile, un activ 
şi o datorie în sistem de leasing sunt recunoscute la valoarea justă sau la va-
loarea actualizată a plăţilor minime de leasing, în conformitate cu punctul 28 
din IPSAS 13. Astfel, reevaluarea unui activ în sistem de leasing de la cost, în 
conformitate cu punctul 34, la valoarea justă, în conformitate cu punctul 42, 
nu ar trebui să dea naştere niciunui câştig iniţial sau niciunei pierderi iniţiale, 
cu excepţia cazului în care valoarea justă este evaluată la momente diferite. 
Aceasta s-ar putea întâmpla atunci când alegerea de a aplica modelul bazat pe 
valoarea justă se face după recunoaşterea iniţială.

51. Definiţia valorii juste se referă la „părţi interesate şi în cunoştinţă de cauză”. În 
acest context, „în cunoştinţă de cauză” înseamnă că atât cumpărătorul interesat, 
cât şi vânzătorul interesat sunt informaţi într-o măsură rezonabilă cu privire 
la natura şi caracteristicile investiţiei imobiliare, utilizările reale şi potenţiale 
ale acesteia, precum şi cu privire la condiţiile de piaţă la data de raportare. 
Un cumpărător interesat este motivat, dar nu constrâns să cumpere. Acest 
cumpărător nu este nici extrem de nerăbdător, nici hotărât să cumpere la orice 
preţ. Presupusul cumpărător nu ar plăti un preţ mai mare decât ar impune o 
piaţă a vânzătorilor şi cumpărătorilor interesaţi şi în cunoştinţă de cauză.

52. Un vânzător interesat nu este nici extrem de nerăbdător, nici constrâns să 
vândă, dispus să accepte orice preţ, şi nici pregătit să menţină un preţ care nu 
este considerat realist în condiţiile curente de piaţă. Vânzătorul interesat este 
motivat să vândă investiţia imobiliară în condiţiile pieţei, la cel mai bun preţ 
care poate fi obţinut. Împrejurările în care se află proprietarul real al investiţiei 
imobiliare nu sunt luate în considerare, deoarece vânzătorul interesat este un 
proprietar ipotetic (de exemplu, un vânzător interesat nu ar lua în considerare 
circumstanţele fiscale specifice ale proprietarului real al investiţiei imobiliare).

53. Definiţia valorii juste face referire la o tranzacţie desfăşurată în condiţii obiec-
tive. O tranzacţie desfăşurată în condiţii obiective are loc între părţi care nu 



INVESTIŢII IMOBILIARE

 525 IPSAS 16

au o relaţie deosebită sau specială care face ca preţurile tranzacţiilor să nu fie 
caracteristice condiţiilor pieţei. Se presupune că tranzacţia are loc între părţi 
neafiliate, acţionând fiecare în mod independent.

54. Cea mai bună dovadă a valorii juste este dată de preţurile curente existente pe 
o piaţă activă pentru proprietăţi imobiliare similare, aflate în acelaşi loc şi în 
aceeaşi stare, care fac obiectul unor contracte similare de leasing sau de altă 
natură. O entitate are grijă să identifice orice diferenţe survenite în natura, 
localizarea sau starea proprietăţii imobiliare sau în termenele contractuale sti-
pulate în contractele de leasing sau de altă natură care au ca obiect proprietatea 
imobiliară.

55. În lipsa unor preţuri curente pe o piaţă activă de tipul celei descrise la punc tul 54, 
o entitate ia în considerare informaţii provenite din diverse surse, inclusiv:

(a) Preţurile curente pe o piaţă activă pentru proprietăţi imobiliare diferite ca 
natură, stare sau localizare (sau care fac obiectul unor contracte diferite 
de leasing sau de altă natură), ajustate astfel încât să reflecte diferenţele 
în cauză;

(b) Preţurile recente ale proprietăţilor similare de pe pieţe mai puţin active, 
cu ajustări care să reflecte orice modificări ale condiţiilor economice 
survenite de la data tranzacţiilor care au fost efectuate la acele preţuri; 
şi

(c) Previziunile fluxurilor de trezorerie actualizate, bazate pe estimări fia-
bile ale fluxurilor de trezorerie viitoare, susţinute de termenele oricăror 
contracte de leasing sau de altă natură existente şi (după caz) de dovezi 
externe, cum ar fi chiriile curente de pe piaţă pentru proprietăţi imobiliare 
similare, aflate în acelaşi loc şi în aceeaşi stare, și utilizând rate de actu-
alizare care reflectă ipotezele curente de pe piaţă privind incertitudinile 
referitoare la valoarea şi plasarea în timp a fluxurilor de trezorerie.

56. În unele cazuri, diversele surse enumerate la punctul anterior pot sugera con-
cluzii diferite în ceea ce priveşte valoarea justă a unei investiţii imobiliare. O 
entitate analizează motivele care determină diferenţele în cauză pentru a ajunge 
la cea mai fiabilă estimare a valorii juste într-un interval de estimări rezonabile 
ale valorii juste.

57. În situaţii excepţionale, în momentul în care o entitate dobândeşte pentru prima 
dată o investiţie imobiliară (sau în momentul în care o proprietate imobiliară 
existentă devine pentru prima dată investiţie imobiliară, ca urmare a unei 
modificări în utilizare) există dovezi evidente că gradul de variabilitate al gamei 
de estimări rezonabile ale valorii juste va fi atât de mare, iar probabilităţile 
obţinerii unor rezultate variate vor fi atât de dificil de evaluat, încât utilitatea 
unei singure estimări a valorii juste este negată. Acest lucru poate indica faptul 
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că valoarea justă a proprietăţii imobiliare nu va putea fi determinată în mod 
fiabil pe o bază continuă (a se vedea punctul 62).

58. Valoarea justă diferă de valoarea de utilizare, aşa cum este aceasta definită 
în IPSAS 21, Deprecierea activelor generatoare de fluxuri nemonetare, şi 
în IPSAS 26, Deprecierea activelor generatoare de numerar. Valoarea justă 
reflectă cunoştinţele şi estimările cumpărătorilor şi vânzătorilor interesaţi şi în 
cunoştinţă de cauză. În schimb, valoarea de utilizare reflectă estimările entităţii, 
inclusiv efectele factorilor care pot fi specifici entităţii şi care nu sunt aplicabili 
entităţilor în general. De exemplu, valoarea justă nu reflectă niciunul dintre 
factorii următori, în măsura în care ei nu vor fi disponibili la nivel general 
pentru cumpărătorii şi vânzătorii interesaţi şi în cunoştinţă de cauză:

(a) Valoarea suplimentară derivată din crearea unui portofoliu de proprietăţi 
cu diferite localizări;

(b) Sinergiile dintre investiţiile imobiliare şi alte active;

(c) Drepturile sau restricţiile legale care sunt specifice doar proprietarului 
curent; şi

(d) Beneficiile sau poverile fiscale specifice proprietarului curent.

59. Pentru a determina valoarea contabilă a unei investiţii imobiliare conform 
modelului bazat pe valoarea justă, o entitate nu evidenţiază dublu activele sau 
datoriile care sunt recunoscute ca active sau datorii separate. De exemplu:

(a) Echipamentele precum lifturile sau aparatele de aer condiţionat fac 
adesea parte integrantă dintr-o clădire şi, în general, sunt mai degrabă 
incluse în valoarea justă a investiţiei imobiliare decât recunoscute separat 
ca imobilizări corporale.

(b) Dacă un birou este închiriat împreună cu mobilierul din interior, atunci 
valoarea justă a biroului include, în general, valoarea justă a mobilieru-
lui, deoarece veniturile din chirii sunt aferente biroului mobilat. Atunci 
când mobilierul este inclus în valoarea justă a investiţiei imobiliare, o 
entitate nu recunoaşte mobilierul ca un activ separat.

(c) Valoarea justă a investiţiei imobiliare exclude veniturile din leasing ope-
raţional angajate sau plătite în avans, deoarece entitatea le recunoaşte 
ca activ separat sau datorie separată.

(d) Valoarea justă a investiţiei imobiliare deţinute în temeiul unui contract 
de leasing reflectă fluxurile de trezorerie preconizate (inclusiv chiria 
con tingentă care se preconizează că va deveni scadentă). Prin urmare, 
dacă o evaluare obţinută pentru o proprietate imobiliară este netă de orice 
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plăţi care se preconizează că vor fi efectuate, va fi necesară readăugarea 
oricărei datorii recunoscute aferente contractului de leasing pentru a se 
ajunge la valoarea contabilă a investiţiei imobiliare utilizând modelul 
bazat pe valoarea justă.

60. Valoarea justă a investiţiei imobiliare nu reflectă cheltuiala viitoare de capital 
care va îmbunătăţi sau va spori valoarea proprietăţii imobiliare şi nu reflectă 
beneficiile viitoare aferente generate de acea cheltuială viitoare.

61. În unele cazuri, o entitate preconizează că valoarea actualizată a plăţilor sale 
aferente unei investiţii imobiliare (altele decât plăţile aferente datoriilor recu-
noscute) va depăşi valoarea actualizată a încasărilor de numerar aferente. O 
entitate aplică IPSAS 19, Provizioane, datorii contingente şi active contingente, 
pentru a determina dacă se recunoaşte o datorie şi, în caz afirmativ, cum să fie 
evaluată aceasta.

Incapacitatea de a determina în mod fiabil valoarea justă

62. Există o prezumţie relativă conform căreia o entitate poate să determine 
în mod fiabil valoarea justă a unei investiţii imobiliare pe o bază continuă. 
Cu toate acestea, în situaţii excepţionale, în momentul în care o entitate 
dobândeşte pentru prima dată o investiţie imobiliară (sau în momentul în 
care o proprietate imobiliară existentă devine pentru prima dată investiţie 
imobiliară, în urma unei modificări în utilizare) există dovezi evidente că 
valoarea justă a investiţiei imobiliare nu este determinabilă în mod fiabil 
pe o bază continuă. Această situaţie apare dacă şi numai dacă tranzacţiile 
comparabile de pe piaţă sunt ocazionale şi nu sunt disponibile estimări 
alternative fiabile ale valorii juste (de exemplu, bazate pe previziuni actua-
lizate ale fluxurilor de trezorerie). În cazul în care o entitate consideră că 
valoarea justă a unei investiţii imobiliare în curs de realizare nu poate fi 
determinată în mod fiabil, însă se aşteaptă ca valoarea justă a investiţiei 
să fie determinată în mod fiabil în momentul în care construcţia este 
finalizată, atunci aceasta trebuie să evalueze investiţia imobiliară în curs 
de construcţie la cost, fie până când valoarea sa justă poate fi determinată 
în mod fiabil, fie până când se finalizează construcţia (în funcţie de situaţia 
care apare mai devreme). Dacă o entitate constată că valoarea justă a unei 
investiţii imobiliare (alta decât o investiţie imobiliară în construcţie) nu 
poate fi determinată în mod fiabil pe o bază continuă, aceasta trebuie să 
evalueze investiţia imobiliară utilizând modelul bazat pe cost din IPSAS 17. 
Se va presupune că valoarea reziduală a investiţiei imobiliare trebuie să 
fie egală cu zero. Entitatea trebuie să aplice IPSAS 17 până în momentul 
ce dării investiţiei imobiliare.

62A. După ce o entitate are posibilitatea de a evalua în mod fiabil valoarea justă a 
unei investiţii imobiliare în construcţie care a fost anterior evaluată la cost, 
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aceasta trebuie să evalueze acea proprietate la valoarea sa justă. Se presupune 
că după finalizarea construcţiei acelei proprietăţi valoarea justă poate fi evaluată 
în mod fiabil. Dacă nu se aplică această situaţie, în conformitate cu punctul 62, 
proprietatea trebuie să fie contabilizată utilizând modelul bazat pe cost, în 
conformitate cu IPSAS 17.

62B. Presupunerea că valoarea justă a investiţiei imobiliare în construcţie poate fi 
evaluată în mod fiabil poate fi înlăturată doar la recunoaşterea iniţială. O entitate 
care a evaluat un element al investiţiei imobiliare în construcţie la valoarea 
justă nu poate concluziona că valoarea justă a investiţiei imobiliare finalizate 
nu poate fi determinată în mod fiabil.

63. În cazurile excepţionale în care, din motivul prezentat la punctul 62, o entitate 
este constrânsă să evalueze o investiţie imobiliară utilizând modelul bazat pe 
cost în conformitate cu IPSAS 17, entitatea evaluează toate celelalte investiţii 
imobiliare ale sale, inclusiv investiţiile imobiliare în construcţie, la valoarea 
justă. În aceste cazuri, cu toate că o entitate poate folosi modelul bazat pe cost 
pentru o investiţie imobiliară, entitatea trebuie să continue să contabilizeze fie-
care dintre proprietăţile imobiliare rămase utilizând modelul bazat pe valoarea 
justă.

64. Dacă o entitate a evaluat anterior o investiţie imobiliară la valoarea justă, 
aceasta trebuie să continue să evalueze proprietatea imobiliară în cauză 
la valoarea justă până în momentul cedării (sau până în momentul în care 
proprietatea imobiliară devine proprietate imobiliară utilizată de posesor 
sau entitatea începe să amenajeze proprietatea în scopul vânzării ulteri-
oare pe parcursul desfăşurării normale a activităţii) chiar dacă frecvenţa 
tranzacţiilor comparabile de pe piaţă scade sau preţurile pieţei devin mai 
greu accesibile.

Modelul bazat pe cost

65. După recunoaşterea iniţială, o entitate care optează pentru modelul bazat 
pe cost trebuie să evalueze toate investiţiile imobiliare în conformitate 
cu dispoziţiile din IPSAS 17 pentru acel model, adică la cost minus orice 
amortizare cumulată şi orice pierdere cumulată din depreciere.

Transferuri
66. O entitate trebuie să transfere o investiție imobiliară în sau din categoria 

investiţiilor imobiliare dacă şi numai dacă există o modificare a utilizării 
acesteia. O modificare a utilizării apare atunci când investiția corespunde, 
sau nu mai corespunde, definiției investiției imobiliare și există dovezi ale 
modificării utilizării. Luată separat, o schimbare a intențiilor conducerii 
legate de utilizarea unei investiții imobiliare nu reprezintă o dovadă o 
modificării utilizării acesteia. Exemplele de modificări ale utilizării includ:
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(a) Începerea utilizării de către posesor, sau a dezvoltării în vederea 
ocupării de către posesor, pentru un transfer din categoria in-
vestiţiilor imobiliare în categoria proprietăţilor imobiliare utilizate 
de posesor;

(b) Începerea procesului de amenajare în perspectiva vânzării, pentru 
un transfer din categoria investiţiilor imobiliare în categoria sto
curilor;

(c) Încheierea utilizării de către posesor, pentru un transfer din cate-
goria proprietăţilor imobiliare utilizate de posesor în categoria 
investiţiilor imobiliare; și

(d) Începerea unui leasing operaţional (pe o bază comercială) cu o altă 
parte, pentru un transfer de la stocuri la investiţii imobiliare.

(e) [Eliminată]

67. Utilizarea investiţiei imobiliare de către un guvern se poate schimba în timp. 
De exemplu, un guvern poate decide să ocupe o clădire care în prezent este 
utilizată drept investiţie imobiliară sau să transforme în hotel o clădire care este 
în prezent utilizată ca sediu naval sau în scopuri administrative şi să le cedeze 
acea clădire operatorilor din sectorul privat. În primul caz, clădirea va fi con-
tabilizată ca fiind investiţie imobiliară până la începerea ocupării. În ultimul 
caz, clădirea va fi contabilizată drept imobilizare corporală până când se încheie 
ocuparea şi este reclasificată drept investiţie imobiliară.

68. În cazul în care decide să cedeze o investiţie imobiliară fără amenajări supli-
mentare, o entitate continuă să trateze proprietatea imobiliară ca investiţie 
imobiliară până în momentul în care aceasta este derecunoscută (eliminată din 
situaţia poziţiei financiare) şi nu o reclasifică drept făcând parte din categoria 
stocurilor. În mod similar, dacă o entitate începe procesul de reamenajare a unei 
investiţii imobiliare existente în scopul utilizării viitoare continue ca investiţie 
imobiliară, atunci proprietatea imobiliară rămâne investiţie imobiliară şi nu 
este reclasificată drept proprietate imobiliară utilizată de posesor în cursul 
reamenajării.

69. Un departament guvernamental pentru imobiliare poate să îşi examineze 
perio dic clădirile pentru a determina dacă acestea îndeplinesc dispoziţiile sale 
şi ca parte din acel proces poate identifica şi deţine anumite clădiri în vederea 
vânză rii. În această situaţie, clădirea poate fi considerată ca făcând parte din 
categoria stocurilor. Totuşi, dacă guvernul a decis să deţină clădirea pentru ca-
pacitatea sa de a genera venituri din chirii şi pentru potenţialul său de creştere 
a capitalului, aceasta va fi reclasificată drept investiţie imobiliară la începerea 
oricărui leasing operaţional ulterior.

70. Punctele 71-76 se aplică aspectelor legate de recunoaştere şi evaluare care apar 
în cazul în care o entitate utilizează modelul bazat pe valoarea justă pentru 
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investiţiile imobiliare. În cazul în care o entitate utilizează modelul bazat pe cost, 
transferurile între categoria investiţiilor imobiliare, a proprietăţilor imobiliare 
utilizate de posesor şi a stocurilor nu modifică valoarea contabilă a proprietăţii 
imobiliare transferate şi nu modifică nici costul respectivei proprietăţi în scopul 
evaluării sau al prezentării informaţiilor.

71. Pentru transferul unei investiţii imobiliare contabilizate la valoarea justă 
în categoria proprietăţilor imobiliare utilizate de posesor sau a stocurilor, 
costul presupus al proprietăţii în scopul contabilizării ei ulterioare în con
formitate cu IPSAS 17 sau cu IPSAS 12 trebuie să fie valoarea sa justă de 
la data modificării utilizării.

72. Dacă o proprietate imobiliară utilizată de posesor devine o investiţie 
imo  biliară care va fi contabilizată la valoarea justă, o entitate trebuie să 
aplice IPSAS 17 până la data modificării utilizării. Entitatea trebuie să 
trateze orice diferenţă de la acea dată în valoarea contabilă a proprietăţii 
imobiliare în conformitate cu IPSAS 17 şi valoarea sa justă la fel ca pe o 
reevaluare în conformitate cu IPSAS 17.

73. Până la data la care proprietatea imobiliară utilizată de posesor devine o 
in  ves tiţie imobiliară contabilizată la valoarea justă, o entitate amortizează 
proprietatea imobiliară şi recunoaşte orice pierderi din depreciere survenite. 
Entitatea trebuie să trateze orice diferenţă de la acea dată în valoarea contabilă 
a proprietăţii imobiliare în conformitate cu IPSAS 17 şi valoarea sa justă la fel 
ca pe o reevaluare în conformitate cu IPSAS 17. Cu alte cuvinte:

(a) Orice scădere rezultată în valoarea contabilă a proprietăţii imobiliare 
este recunoscută în surplus sau deficit. Cu toate acestea, în măsura în 
care o valoare este inclusă în surplusul din reevaluare aferent respectivei 
proprietăţi imobiliare, scăderea acesteia este trecută la cheltuieli prin 
diminuarea surplusului din reevaluare.

(b) Orice creştere rezultată în valoarea contabilă este tratată după cum 
urmează:

(i) În măsura în care această creştere reia o pierdere din depreciere 
anterioară aferentă proprietăţii imobiliare în cauză, creşterea 
este recunoscută în surplus sau deficit. Valoarea recunoscută în 
surplus sau deficit nu depăşeşte valoarea necesară restabilirii 
valorii contabile la valoarea contabilă care ar fi fost determinată 
(minus amortizarea) în cazul în care nu ar fi fost recunoscută nicio 
pierdere din depreciere.

(ii) Orice parte a creşterii care rămâne va fi creditată direct în activele 
nete / capitalurile proprii în categoria surplusului din reevaluare. La 
cedarea ulterioară a investiţiei imobiliare, surplusul din reevaluare 
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inclus în activele nete / capitalurile proprii poate fi transferat în 
surplusurile sau deficitele acumulate. Transferul de la surplusul 
din reevaluare la surplusurile sau deficitele acumulate nu se face 
prin surplus sau deficit.

74. Pentru un transfer din categoria stocurilor în categoria investiţiilor imo
biliare care vor fi contabilizate la valoarea justă, orice diferenţă între va-
loarea justă a proprietăţii imobiliare la acea dată şi valoarea sa contabilă 
anterioară trebuie recunoscută în surplus sau deficit.

75. Tratamentul transferurilor din categoria stocurilor în categoria investiţiilor imo-
biliare care vor fi contabilizate la valoarea justă este consecvent cu tratamentul 
vânzărilor de stocuri. 

Îndrumări cu privire la evaluarea inițială la valoarea justă a construcției în  
regie proprie a unei investiții imobiliare

76. Atunci când o entitate finalizează lucrările de construcţie sau de amena
jare în regie proprie a unei investiţii imobiliare care va fi contabilizată 
la valoarea justă, sau când valoarea sa justă devine evaluabilă în mod 
fiabil (oricare dintre aceste situații are loc mai întâi), orice diferenţă din
tre valoarea justă a proprietăţii imobiliare de la acea dată şi valoarea sa 
contabilă anterioară trebuie recunoscută în surplus sau deficit.

Cedări
77. O investiţie imobiliară trebuie derecunoscută (eliminată din situaţia poziţiei 

financiare) în momentul cedării sau atunci când investiţia imobiliară este 
definitiv retrasă din folosinţă şi nu se mai preconizează apariţia de beneficii 
economice viitoare sau potenţial de servicii din cedarea ei.

78. Cedarea unei investiţii imobiliare poate fi realizată prin vânzare sau prin con-
tractarea unui leasing financiar. Pentru a determina data de cedare a investiţiei 
imobiliare, o entitate aplică criteriile din IPSAS 9 pentru recunoaşterea veni-
turilor rezultate din vânzarea bunurilor şi ia în considerare îndrumările aferente 
din îndrumările de implementare care însoţesc IPSAS 9. IPSAS 13 se aplică 
în cazul cedării realizate prin contractarea unui leasing financiar şi al unei 
tranzacţii de vânzare şi leaseback.

79. Dacă, în conformitate cu principiul de recunoaştere de la punctul 20, o entitate 
recunoaşte în valoarea contabilă a unui activ costul înlocuirii pentru o parte 
dintr-o investiţie imobiliară, entitatea derecunoaşte valoarea contabilă a părţii 
înlocuite. Pentru investiţia imobiliară contabilizată utilizând modelul bazat pe 
cost, o parte înlocuită nu poate fi o parte care a fost amortizată separat. Dacă o 
entitate nu poate determina valoarea contabilă a părţii înlocuite, ea poate uti-
liza costul înlocuirii ca indicaţie a valorii costului părţii înlocuite la momentul 
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dobândirii sau construcţiei. Conform modelului bazat pe valoarea justă, valoarea 
justă a unei investiţii imobiliare poate să reflecte deja că partea care urmează a 
fi înlocuită şi-a pierdut valoarea. În alte cazuri, poate fi dificil să se discearnă cu 
cât ar trebui redusă valoarea justă pentru partea care este înlocuită. O alternativă 
la reducerea valorii juste pentru partea înlocuită, atunci când aceasta nu este 
posibilă, este includerea costului înlocuirii în valoarea contabilă a activului 
şi apoi reevaluarea valorii juste, aşa cum s-ar impune pentru adăugiri care nu 
implică înlocuirea.

80. Câştigurile sau pierderile generate din casarea sau cedarea unei inves ti ţii 
imobiliare trebuie determinate ca diferenţă între încasările nete din cedare 
şi valoarea contabilă a activului şi trebuie recunoscute în surplus sau deficit 
(cu excepţia situaţiei în care IPSAS 13 prevede alte reguli pentru vânzare 
şi leaseback) în perioada scoaterii din uz sau a cedării.

81. Contravaloarea care urmează a fi primită în urma cedării unei investiţii imo-
biliare este recunoscută iniţial la valoarea justă. În special, dacă plata pentru 
o investiţie imobiliară este amânată, contravaloarea primită este recunoscută 
iniţial la echivalentul în numerar al preţului. Diferenţa dintre valoarea nominală 
a contravalorii şi echivalentul în numerar al preţului este recunoscută ca venit 
din dobânzi în conformitate cu IPSAS 9, utilizându-se metoda dobânzii efec-
tive. 

82. O entitate aplică IPSAS 19 sau alte standarde, după caz, pentru orice datorii 
pe care le reportează în urma cedării unei investiţii imobiliare.

83. Compensaţia primită de la terţi pentru investiţiile imobiliare depreciate, 
pierdute sau la care s-a renunţat trebuie recunoscută în surplus sau deficit 
atunci când compensaţia devine exigibilă.

84. Deprecierile sau pierderile din investiţiile imobiliare, pretenţiile conexe pentru 
sau plata de compensaţii de la terţi şi orice achiziţionări ulterioare sau construcţii 
de active de înlocuire sunt evenimente economice separate şi sunt contabilizate 
separat după cum urmează:

(a) Deprecierile investiţiilor imobiliare sunt recunoscute în conformitate 
cu IPSAS 21 sau IPSAS 26, după caz;

(b) Scoaterile din uz sau cedările de investiţii imobiliare sunt recunoscute 
în conformitate cu punctele 77-82 din prezentul standard;

(c) Compensarea primită de la terţi pentru o investiţie imobiliară care a fost 
depreciată, pierdută sau la care s-a renunţat este recunoscută în surplus 
sau deficit atunci când devine exigibilă; şi

(d) Costul activelor renovate, cumpărate sau construite ca înlocuiri este 
de terminat în conformitate cu punctele 26-38 din prezentul standard.
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Prezentarea informaţiilor
Modelul bazat pe valoarea justă şi modelul bazat pe cost

85. Prezentările de informaţii de mai jos se aplică în plus faţă de cele prevăzute de 
IPSAS 13. În conformitate cu IPSAS 13, proprietarul unei investiţii imobiliare 
furnizează prezentările de informaţii ale unui locator cu privire la contractele 
de leasing încheiate. O entitate care deţine o investiţie imobiliară în temeiul 
unui contract de leasing financiar sau operaţional furnizează prezentările de 
informaţii ale locatarului pentru contractele de leasing financiar şi prezentările 
de informaţii ale locatorului pentru orice contract de leasing operaţional pe care 
l-a încheiat.

86. O entitate trebuie să prezinte:

(a) Dacă aplică modelul bazat pe valoarea justă sau modelul bazat pe 
cost;

(b) În cazul în care aplică modelul bazat pe valoarea justă, dacă şi în ce 
circumstanţe drepturile imobiliare deţinute conform unui contract 
de leasing operaţional sunt clasificate şi contabilizate ca investiţii 
imobiliare;

(c) În cazul în care clasificarea este dificilă (a se vedea punctul 18), cri-
teriile pe care le foloseşte pentru a deosebi investiţiile imobiliare de 
proprietăţile imobiliare utilizate de posesor şi de proprietăţile de-
ţinute în vederea vânzării pe parcursul desfăşurării normale a ac-
tivităţii.

(d) Metodele şi ipotezele semnificative aplicate la determinarea valorii 
juste a investiţiei imobiliare, inclusiv o declaraţie din care să rezulte 
că determinarea valorii juste s-a bazat pe informaţii de pe piaţă 
sau s-a bazat mai mult pe alţi factori (pe care entitatea trebuie să 
îi prezinte), din cauza naturii proprietăţii imobiliare şi a lipsei de 
date comparabile pe piaţă;

(e) Măsura în care valoarea justă a investiţiei imobiliare (aşa cum a 
fost evaluată sau prezentată în situaţiile financiare) se bazează pe o 
evaluare efectuată de un evaluator independent care deţine o califi
care profesională recunoscută şi relevantă şi care are o experienţă 
recentă în ceea ce priveşte localizarea şi categoria investiţiei imobi-
liare supuse evaluării. În cazul în care nu există o astfel de evaluare, 
acest lucru trebuie menţionat;

(f) Valorile recunoscute în surplus sau deficit pentru:

(i) Veniturile din chirii aferente investiţiilor imobiliare; 
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(ii) Cheltuielile directe de exploatare (inclusiv cele de reparaţie şi 
întreţinere) rezultate din investiţiile imobiliare care au generat 
venit din chirii în cursul perioadei; şi 

(iii) Cheltuielile directe de exploatare (inclusiv cele de reparaţie 
şi întreţinere) rezultate din investiţiile imobiliare care nu au 
generat venit din chirii în cursul perioadei. 

(g) Existenţa şi valorile restricţiilor impuse asupra gradului de realizare 
a investiţiilor imobiliare sau asupra transferului de venituri şi 
încasări din cedare; şi

(h) Obligaţiile contractuale privind cumpărarea, construcţia sau ame
najarea unor investiţii imobiliare sau privind lucrări de reparaţii, 
întreţinere sau îmbunătăţire.

Modelul bazat pe valoarea justă

87. Pe lângă informaţiile prevăzute la punctul 86, o entitate care aplică mo delul 
bazat pe valoarea justă descris la punctele 42-64 trebuie să prezinte şi o 
reconciliere a valorilor contabile ale investiţiei imobiliare de la începutul 
şi de la sfârşitul perioadei, evidenţiind următoarele elemente:

(a) Adăugările, prezentându-le separat pe cele rezultate din achiziţii şi 
pe cele rezultate din cheltuielile ulterioare recunoscute în valoarea 
contabilă a unui activ;

(b) Adăugările rezultate din achiziţii efectuate în cadrul unor combinări 
de operațiuni din sectorul public;

(c) Cedările;

(d) Câştigurile sau pierderile nete rezultate din ajustările valorii juste;

(e) Diferenţele nete de schimb valutar rezultate din conversia situaţiilor 
financiare în monede diferite de prezentare şi din conversia unor 
operaţiuni din străinătate în moneda de prezentare a entităţii ra-
portoare;

(f) Transferurile în şi din categoriile stocurilor şi proprietăţilor imo
biliare utilizate de posesor; şi

(g) Alte modificări.

88. Atunci când o evaluare obţinută pentru o investiţie imobiliară este ajustată 
semnificativ în sensul situaţiilor financiare, de exemplu, pentru a evita 
dubla contabilizare a activelor sau datoriilor care sunt recunoscute drept 
active şi datorii separate după cum se descrie la punctul 59, entitatea tre-
buie să prezinte o reconciliere între evaluarea obţinută şi evaluarea ajustată 
inclusă în situaţiile financiare, arătând separat valoarea agregată a oricăror 
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obligaţii recunoscute ale contractului de leasing care au fost readăugate şi 
orice alte ajustări semnificative.

89. În cazurile excepţionale menţionate la punctul 62, atunci când o entitate 
eva luează investiţiile imobiliare folosind modelul bazat pe cost din IPSAS 17, 
reconcilierea prevăzută la punctul 87 trebuie să prezinte valorile aferente 
respectivelor investiţii imobiliare separat de valorile aferente altor investiţii 
imobiliare. În plus, o entitate trebuie să prezinte:

(a) O descriere a investiţiei imobiliare;

(b) O explicaţie privind motivul pentru care valoarea justă nu poate fi 
de terminată în mod fiabil;

(c) Dacă este posibil, intervalul de estimări în care este cel mai probabil 
să se încadreze valoarea justă; şi

(d) La cedarea unor investiţii imobiliare care nu au fost contabilizate 
la valoarea justă:

(i) Faptul că entitatea a cedat investiţii imobiliare care nu au fost 
contabilizate la valoarea justă; 

(ii) Valoarea contabilă a respectivelor investiţii imobiliare în mo-
mentul vânzării; şi

(iii) Valoarea câştigului sau a pierderii recunoscut(e).

Modelul bazat pe cost

90. În plus faţă de informaţiile a căror prezentare este prevăzută la punctul 86, 
o entitate care aplică modelul bazat pe cost descris la punctul 65 trebuie 
să prezinte:

(a) Metodele de amortizare utilizate;

(b) Duratele de viaţă utilă sau ratele de amortizare folosite;

(c) Valoarea contabilă brută şi amortizarea cumulată (agregată cu pier-
derile cumulate din depreciere) la începutul şi la sfârşitul peri oadei;

(d) O reconciliere a valorilor contabile ale investiţiei imobiliare de la 
în ceputul şi de la sfârşitul perioadei, evidenţiind următoarele ele
mente:

(i) Adăugările, prezentându-le separat pe cele rezultate din achi-
ziţii şi pe cele rezultate din cheltuielile ulterioare recunoscute 
ca activ;

(ii) Adăugările rezultate din achiziţii efectuate în cadrul unor com-
binări de operațiuni din sectorul public;
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(iii) Cedările;

(iv) Amortizarea;

(v) Valoarea pierderilor din depreciere recunoscute, precum şi 
valoarea pierderilor din depreciere reluate în cursul perioadei, 
în conformitate cu IPSAS 21 sau IPSAS 26, după caz;

(vi) Diferenţele nete de schimb valutar rezultate din conversia si  -
tuaţiilor financiare în monede diferite de prezentare şi din 
conversia unor operaţiuni din străinătate în moneda de pre-
zentare a entităţii raportoare;

(vii) Transferurile în şi din categoriile stocurilor şi proprietăţilor 
imobiliare utilizate de posesor; şi

(viii) Alte modificări; şi

(e) Valoarea justă a investiţiei imobiliare. În situaţiile excepţionale des-
crise la punctul 62, atunci când o entitate nu poate determina, în 
mod fiabil, valoarea justă a investiţiilor imobiliare, entitatea trebuie 
să prezinte:

(i) O descriere a investiţiei imobiliare;

(ii) O explicaţie privind motivul pentru care valoarea justă nu 
poate fi determinată în mod fiabil; şi

(iii) Dacă este posibil, intervalul de estimări în care este cel mai 
probabil să se încadreze valoarea justă.

Prevederi tranzitorii
91. [Eliminat]

92. [Eliminat]

93. [Eliminat]

Modelul bazat pe valoarea justă

94. [Eliminat]

95. [Eliminat]

96. [Eliminat] 

97. O entitate care (a) a aplicat anterior IPSAS 16 (2001) şi (b) alege pentru prima 
dată să clasifice şi să contabilizeze o parte din sau toate drepturile imobiliare 
eligibile deţinute în temeiul unor contracte de leasing operaţional ca investiţie 
imobiliară trebuie să recunoască efectul acelei alegeri ca pe o ajustare a soldului 
de deschidere al surplusurilor sau deficitelor acumulate aferente perioadei în 
care alegerea a fost făcută pentru prima dată. În plus:
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(a) În cazul în care anterior entitatea a prezentat public (în situațiile finan-
ciare sau în alt fel) valoarea justă a investițiilor sale imobiliare din peri-
oadele anterioare (determinată pe o bază care respectă definiția valorii 
juste de la punctul 7 și îndrumările de la punctele 45-61), entitatea este 
încurajată, dar nu obligată: 

(i) Să ajusteze soldul de deschidere al surplusurilor sau deficitelor 
acumulate aferente celei dintâi perioade prezentate pentru care o 
astfel de valoare justă a fost prezentată public; și 

(ii) Să retrateze informațiile comparative aferente perioadelor în 
cauză; și

(b) În cazul în care anterior entitatea nu a prezentat public informațiile de-
scrise la litera (a), aceasta nu trebuie să retrateze informațiile comparative 
și trebuie să menționeze acest fapt.

Modelul bazat pe cost

98. [Eliminat]

99. [Eliminat]

100. Pentru entităţile care au aplicat anterior IPSAS 16 (2001), dispoziţiile de 
la punctele 36-38 privind evaluarea iniţială a unei investiţii imobiliare 
dobândite în urma unei tranzacţii de schimb de active trebuie aplicate 
prospectiv numai pentru tranzacţiile viitoare.

Transferuri ale unei investiții imobiliare

100A. Documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2018, emis în octombrie 2018, a modificat 
punctele 66 și 68. O entitate trebuie să aplice acele amendamente în cazul 
modificărilor privind utilizarea care au loc la începutul perioadei de raportare 
anuale în care entitatea aplică amendamentele pentru prima dată (data aplicării 
inițiale) sau ulterior acelei date. La data aplicării inițiale, o entitate trebuie 
să reevalueze clasificarea investiției imobiliare deținute la acea dată și, dacă 
este cazul, să o reclasifice în conformitate cu punctele 9-18 pentru a reflecta 
condițiile care există la data respectivă.

100B. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul 100B, unei entități i se permite 
să aplice retroactiv amendamentele de la punctele 66 și 68 în conformitate cu 
IPSAS 3 dacă și numai dacă acest lucru este posibil fără a utiliza înțelegerea 
ulterioară.

100C. Dacă, în conformitate cu punctul 100B, o entitate reclasifică investiția imobiliară 
la data aplicării inițiale, entitatea trebuie:

(a) Să contabilizeze reclasificarea aplicând dispozițiile de la punctele 70-75. 
La aplicarea punctelor 70-75, o entitate trebuie:
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(i) Să interpreteze orice trimitere la data modificării utilizării ca fiind 
data aplicării inițiale; și

(ii) Să recunoască orice valoare care, în conformitate cu punctele 
70-75, ar fi fost recunoscută în surplus sau deficit ca o ajustare a 
soldului de deschidere al surplusului sau deficitului acumulat de 
la data aplicării inițiale.

(b) Să prezinte valorile reclasificate la sau de la investiții imobiliare în 
conformitate cu punctul 100B. Entitatea trebuie să prezinte acele valori 
reclasificate ca parte a reconcilierii valorii contabile a investiției imo-
biliare la începutul și la finalul perioadei în conformitate cu punctele 87 
și 90.

Data intrării în vigoare
101. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2008 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2008, entitatea trebuie să prezinte acest fapt. 

101A. Punctele 12, 13, 40, 57, 59, 62, 63 şi 66 au fost modificate, punctul 29 
a fost eliminat şi punctele 62A şi 62B au fost adăugate de documentul 
Îmbu nătăţiri la IPSASuri emis în ianuarie 2010. O entitate trebuie să 
aplice respectivele amendamente prospectiv pentru situaţiile financiare 
anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2011 sau ulterior 
acestei date. Unei entități i se recomandă să aplice amendamentele pentru 
investiţiile imobiliare în construcţie de la orice dată înainte de 1 ianuarie 
2011, cu condiţia ca valorile juste ale investiţiilor imobiliare în construcţie 
să fi fost determinate la acele date. Dacă o entitate aplică amendamentele 
pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2011, entitatea 
trebuie să prezinte acest fapt şi, în acelaşi timp, să aplice amendamentele la 
punctele 8 şi 107A din IPSAS 17.

101B. Punctele 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99 şi 102 au fost modificate de IPSAS 33, 
Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Contabilitate 
pentru Sectorul Public (IPSASuri) pe bază de angajamente, emis în ianu
arie 2015. O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente pentru 
situaţiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 
2017 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. 
Dacă o entitate aplică IPSAS 33 pentru o perioadă care începe anterior 
datei de 1 ianuarie 2017, atunci amendamentele trebuie aplicate şi pentru 
acea perioadă anterioară.

101C. Punctul 40 a fost modificat de documentul Îmbunătățiri la IPSASuri 2015, 
emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice acest amendament pentru 
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situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 
2017 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei 
date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o perioadă care începe 
anterior datei de 1 ianuarie 2017, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

101D. Punctele 3 și 4 au fost eliminate, iar punctul 9 a fost modificat de docu
mentul Aplicabilitatea IPSASurilor, emis în aprilie 2016. O entitate trebuie 
să aplice respectivele amendamente pentru situațiile financiare anuale 
care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei 
date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
amendamentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 
2018, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

101E. Punctul 18A a fost adăugat, iar punctele 87 și 90 au fost modificate de 
IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public, emis în ianuarie 
2017. O entitate trebuie să aplice aceste amendamente pentru situațiile 
financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2019 
sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. 
Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o perioadă care începe an
terior datei de 1 ianuarie 2019, entitatea trebuie să prezinte acest fapt și, 
în același timp, să aplice IPSAS 40.

101F. Punctele 76 și 97 au fost modificate de documentul Îmbunătățiri la IPSAS 
2018, emis în octombrie 2018. O entitate trebuie să aplice aceste amenda
mente pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep 
la 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior 
acestei date.

101G. Punctele 66 și 68 au fost modificate și punctele 100A-100C au fost adăugate 
de documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2018, emis în ianuarie 2018. O entitate 
trebuie să aplice aceste amendamente pentru situațiile financiare anuale 
care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei 
date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
amendamentul pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 
2019, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

102. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
definiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
na ţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
ga jamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.

Retragerea IPSAS 16 (2001)
103. Prezentul standard înlocuieşte IPSAS 16, Investiţii imobiliare, emis în 2001.
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 16. 

Revizuirea IPSAS 16 ca rezultat al Proiectului general de îmbunătăţiri al IASB 
din 2003

Context

BC1. Programul IPSASB de convergenţă cu IFRS-urile este un element important în 
programul de lucru al IPSASB. Politica IPSASB este ca IPSAS-urile pe bază de 
angajamente să fie convergente cu IFRS-urile emise de către IASB atunci când 
este adecvat pentru entităţile din sectorul public. 

BC2. IPSAS-urile pe bază de angajamente care sunt convergente cu IFRS-urile păstrează 
dispoziţiile, structura şi textul IFRS-urilor, cu excepţia cazului în care există un 
motiv specific sectorului public care să justifice o abatere. Abaterea de la IFRS-ul 
echivalent are loc atunci când dispoziţiile sau terminologia din IFRS nu sunt 
adecvate pentru sectorul public sau atunci când este necesară includerea unui 
co mentariu sau a unor exemple suplimentare pentru a ilustra anumite dispoziţii în 
con textul sectorului public. Diferenţele dintre IPSAS-uri şi IFRS-urile echivalente 
sunt identificate în Comparaţia cu IFRS, inclusă în fiecare IPSAS.

BC3. În mai 2002, IASB a emis un proiect de expunere cu amendamente propuse pentru 
13 Standarde Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri)2 ca parte a Proiectului său 
general de îmbunătăţiri. Obiectivele Proiectului general de îmbunătăţiri al IASB 
au fost „reducerea sau eliminarea alternativelor, redundanţelor şi conflictelor 
din cadrul standardelor, tratarea unor aspecte de convergenţă şi efectuarea altor 
îmbunătăţiri”. IAS-urile finale au fost emise în decembrie 2003.

BC4. IPSAS 16, emis în decembrie 2001, se baza pe IAS 40 (2000), Investiţii imobi-
liare, care a fost reemis în decembrie 2003. La sfârşitul anului 2003, pre decesorul 
IPSASB, Comitetul pentru Sectorul Public (PSC),3 a iniţiat un proiect de îmbună-
tăţire a IPSAS-urilor pentru convergenţa IPSAS-urilor, atunci când este adecvat, 
cu IAS-urile îmbunătăţite emise în decembrie 2003. 

BC5. IPSASB a analizat IAS 40 îmbunătăţit şi a fost de acord, în general, cu motivele 
IASB pentru revizuirea IAS-ului şi cu amendamentele efectuate. (Bazele pen-
tru concluzii ale IASB nu sunt reproduse aici. Abonaţii la Serviciul complet de 

2 Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri) au fost emise de predecesorul IASB, Comitetul 
pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate. Standardele emise de IASB sunt intitulate Standarde 
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri). IASB a definit IFRS-urile ca fiind formate din 
IFRS-uri, IAS-uri şi Interpretările standardelor. În unele cazuri, IASB a modificat, mai degrabă decât 
a înlocuit, IAS-urile, caz în care vechiul număr al IAS-ului rămâne neschimbat.

3 PSC a devenit IPSASB atunci când Consiliul IFAC a modificat mandatul PSC pentru ca acesta să devină 
un consiliu independent de normalizare, în noiembrie 2004.
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abonamente al IASB pot consulta Bazele pentru concluzii pe website-ul IASB la 
adresa http://www.iasb.org.) În cazurile în care IPSAS-urile se abat de la IAS-urile 
corespunzătoare, Baza pentru concluzii explică motivele specifice sectorului 
public care au determinat abaterea. 

BC6. IAS 40 a fost modificat ulterior ca o consecinţă a IFRS-urilor emise după decembrie 
2003. IPSAS 16 nu include amendamentele aferente care rezultă din IFRS-urile 
emise după decembrie 2003. Aceasta deoarece IPSASB nu a examinat încă şi 
nu şi-a format o părere cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor din IFRS-urile 
aferente pentru entităţile din sectorul public.

Revizuirea IPSAS 16 ca rezultat al documentului Îmbunătăţiri la IFRSuri 
emis de IASB în 2008

BC7. IPSASB a analizat revizuirile la IAS 40 incluse în documentul Îmbunătăţiri la 
IFRS-uri emis de IASB în mai 2008 şi în general a fost de acord cu motivele 
IASB pentru revizuirea standardului. IPSASB a ajuns la concluzia că nu existau 
motive specifice sectorului public pentru a nu adopta amendamentele.

Revizuirea IPSAS 16 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC8. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. Această 
reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel: 

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea 
referitoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de Conta-
bilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a entităților 
din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1.

Revizuirea IPSAS 16 ca rezultat al documentului Îmbunătățiri la IPSAS 2018

BC9. Punctul 76 includea dispoziții cu privire la evaluarea unei investiții imobiliare 
în regie proprie care va fi contabilizată la valoarea justă în urma transferului său 
dintr-o altă clasă de active imediat ce o entitate a finalizat lucrările de construcție 
sau amenajare ale acesteia. Ca rezultat al amendamentelor efectuate de docu-
mentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri emis în ianuarie 2010, investiția imobiliară în 
curs de construire intră acum sub incidența IPSAS 16 și evaluarea valorii juste 
poate începe în timpul lucrărilor de construcție. Prin urmare, IPSASB a decis să 
modifice punctul 76.
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BC10. Punctul 97 include prevederi tranzitorii pentru acele entități care aleg, pentru prima 
dată, să clasifice și să contabilizeze o parte din sau toate drepturile imobiliare 
eligibile deținute în temeiul unor contracte de leasing operațional ca investiții 
imobiliare. Aceste prevederi au fost reformulate după eliminarea altor prevederi 
tranzitorii (la care se referea anterior punctul 97) ca urmare a emiterii IPSAS 33, 
Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Contabilitate 
pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente.

BC11. IPSASB a analizat revizuirile la IAS 40 incluse în amendamentele cu domeniu 
limitat de aplicare intitulate Transferuri ale unei investiții imobiliare (Amenda-
mente la IAS 40) emise de IASB în decembrie 2016 și raționamentul IASB din 
spatele acestor amendamente așa cum este prevăzut în Baza pentru concluzii și 
a fost de acord în general că nu există motive specifice sectorului public pentru 
a nu adopta respectivele amendamente.
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Arbore decizional ilustrativ
Prezentul arbore decizional însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 16.
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Comparaţie cu IAS 40
IPSAS 16 se bazează în principal pe IAS 40 (2003), Investiţii imobiliare, şi include 
amendamentele efectuate la IAS 40 în cadrul documentului Îmbunătăţiri la IFRS-uri 
emis în mai 2008. La momentul emiterii prezentului standard, IPSASB nu a luat 
în considerare aplicabilitatea IFRS 4, Contracte de asigurare, şi a IFRS 5, Active 
imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţi întrerupte, pentru entităţile din 
sectorul public; prin urmare, IPSAS 16 nu reflectă amendamentele la IAS 40 care 
decurg din emiterea acelor IFRS-uri. Principalele diferenţe dintre IPSAS 16 şi IAS 40 
sunt următoarele:

● IPSAS 16 prevede ca investiţiile imobiliare să fie iniţial evaluate la cost şi 
specifică faptul că atunci când un activ este dobândit fără niciun cost sau la 
un cost nominal, costul său este valoarea sa justă la data achiziţiei. IAS 40 
prevede ca investiţiile imobiliare să fie evaluate iniţial la cost.

● Au fost incluse comentarii suplimentare pentru a arăta că IPSAS 16 nu se 
aplică proprietăţilor imobiliare deţinute pentru prestarea unui serviciu social 
care generează de asemenea intrări de numerar. Astfel de proprietăţi sunt 
contabilizate în conformitate cu IPSAS 17, Imobilizări corporale.

● IPSAS 16 conţine prevederi tranzitorii atât pentru adoptarea iniţială, cât şi 
pentru modificarea faţă de versiunea anterioară a IPSAS 16. IAS 40 cuprinde 
doar prevederi tranzitorii pentru entităţile care utilizează deja IFRS-urile. 
IFRS 1 tratează adoptarea pentru prima dată a IFRS-urilor. IPSAS 16 include 
prevederi tranzitorii suplimentare care specifică faptul că atunci când o entitate 
adoptă pentru prima dată contabilitatea pe bază de angajamente şi recunoaşte 
investiţiile imobiliare care nu au fost recunoscute anterior, ajustarea trebuie 
raportată în soldul de deschidere al surplusurilor sau deficitelor acumulate. 

● În anumite situaţii, IPSAS 16 utilizează o terminologie diferită faţă de cea 
din IAS 40. Cel mai semnificativ exemplu este utilizarea termenului „situaţia 
performanţei financiare” în IPSAS 16. Termenul echivalent din IAS 40 este 
„situaţia veniturilor şi cheltuielilor”. 

● IPSAS 16 nu utilizează termenul „venit” (income), care în IAS 40 are un sens 
mai larg decât termenul „venituri” (revenue).
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Recunoaştere

Prezentul Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) se 
bazează în principal pe Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 16 (revizuit în 
2003), Imobilizări corporale, publicat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale 
de Contabilitate (IASB). Extrasele din IAS 16 sunt reproduse în această publicaţie a 
Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 
(IPSASB) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) cu permisiunea Fundaţiei 
pentru Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 

Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) 
este cel publicat de IASB în limba engleză, iar exemplare ale acestora pot fi obţinute 
direct de la departamentul de relații publice al Fundației IFRS, Columbus Building, 
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, United Kingdom.

E-mail: publications@ifrs.org

Internet: www.ifrs.org

IFRS-urile, IAS-urile, Proiectele de expunere şi alte publicaţii ale IASB sunt protejate 
de dreptul de autor al Fundaţiei IFRS.

„IFRS”, „IAS”, „IASB”, „IFRS Foundation”, „International Accounting Standards” 
şi „International Financial Reporting Standards” sunt mărci înregistrate ale Fundaţiei 
IFRS şi nu trebuie utilizate fără acordul Fundaţiei IFRS.

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020.

IPSAS 17, Imobilizări corporale, a fost emis în decembrie 2001.

În decembrie 2006, IPSASB a emis un IPSAS 17 revizuit.

De la această dată, IPSAS 17 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2019 (emis în ianuarie 2020)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2018 (emis în octombrie 2018)

● IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public (emis în ianuarie 
2017)

● IPSAS 39, Beneficiile angajaților (emis în iulie 2016)

● Documentul Deprecierea activelor reevaluate (Amendamente la IPSAS 21, 
Deprecierea activelor generatoare de fluxuri nemonetare, și IPSAS 26, 
Deprecierea activelor generatoare de numerar) (emis în iulie 2016)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2015 (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 2014 (emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 32, Angajamente de concesiune a serviciilor: concedenţi (emis în 
octombrie 2011)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 2011 (emis în octombrie 2011)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri (emis în ianuarie 2010)

● IPSAS 27, Agricultura (emis în decembrie 2009)

● IPSAS 31, Imobilizări necorporale (emis în ianuarie 2010)
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Tabelul punctelor modificate în IPSAS 17

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

Secţiunea Introducere Eliminată Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

octombrie 2011

3 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

4 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

5 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

ianuarie 2020

IPSAS 32 octombrie 2011

Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

6 Modificat IPSAS 27 decembrie 2009

Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

7 Modificat IPSAS 32 octombrie 2011

8 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010

13 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

14 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

17 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2015
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

20 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

31 Modificat IPSAS 39 iulie 2016

36A Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

50 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2015

51A Nou Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016

52 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

60 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

65 Modificat IPSAS 31 ianuarie 2010

72 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2015

78A Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2015

79 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

octombrie 2011

81 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

octombrie 2011

83 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

octombrie 2011
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

83A Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010

84 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010

88 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

 octombrie 2011

IPSAS 40 ianuarie 2017

93 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

octombrie 2011

95 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

96 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

97 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

98 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

99 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

100 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

101 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

102 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

103 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

104 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

106 Eliminat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

ianuarie 2020

Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

106A Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2015
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

107A Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010

107B Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2010

107C Nou IPSAS 32 octombrie 2011

107D Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

octombrie 2011

107E Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

ianuarie 2015

107F Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

107G Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

107H Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

107I Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

107J Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

107K Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

107L Nou Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016

107M Nou IPSAS 39 iulie 2016

107N Nou IPSAS 40 ianuarie 2017
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

107O Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

107P Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

ianuarie 2020

108 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015
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Îndrumări de implementare

Exemplu ilustrativ

Comparaţie cu IAS 16



IMOBILIZĂRI CORPORALE

IPSAS 17 554

Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 17, Imobilizări 
corporale, este prezentat la punctele 1-109. Toate punctele au autoritate egală. 
IPSAS 17 trebuie citit în contextul obiectivului său, al Bazei pentru concluzii, al 
Prefeţei la Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi al 
Cadrului general conceptual de raportare financiară cu scop general pentru en-
ti  tăţile din sectorul public. IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor 
con  tabile şi erori, oferă o bază pentru selectarea şi aplicarea politicilor contabile în 
absenţa unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
1. Obiectivul prezentului standard este de a prescrie tratamentul contabil pentru 

imobilizările corporale astfel încât utilizatorii situaţiilor financiare să poată 
să discearnă informaţiile privind investiţia unei entităţi în imobilizările sale 
corporale, precum şi modificările survenite într-o astfel de investiţie. Aspectele 
principale în contabilizarea imobilizărilor corporale sunt (a) recunoaşterea acti-
velor, (b) determinarea valorilor lor contabile şi (c) cheltuielile cu amortizarea 
şi pierderile din depreciere care trebuie recunoscute în raport cu acestea.

Domeniu de aplicare
2. O entitate care întocmeşte şi prezintă situaţii financiare conform conta-

bilităţii pe bază de angajamente trebuie să aplice prezentul standard la 
contabilizarea imobilizărilor corporale, cu excepţia cazurilor în care: 

(a) A fost adoptat un tratament contabil diferit în conformitate cu un 
alt IPSAS; şi

(b) Este vorba despre active de patrimoniu. Cu toate acestea, dispoziţiile 
de prezentare a informaţiilor de la punctele 88, 89 şi 92 se aplică 
acelor active de patrimoniu care sunt recunoscute.

3. [Eliminat]

4. [Eliminat]

5. Prezentul standard se aplică imobilizărilor corporale, inclusiv:

(a) Sistemelor de armament; 

(b) Activelor de infrastructură; şi

(c) Angajamentelor de concesiune a serviciilor după recunoaşterea şi eva-
luarea iniţiale în conformitate cu IPSAS 32, Angajamente de concesiune 
a serviciilor: concedenţi.

6. Prezentul standard nu se aplică:

(a) Activelor biologice aferente activităţii agricole, altele decât plantele 
productive (a se vedea IPSAS 27, Agricultura). Prezentul standard se 
aplică plantelor productive, dar nu se aplică produselor care cresc pe 
plantele productive;

(b) Drepturilor miniere şi rezervelor de minerale precum cele de petrol, 
gaze naturale şi resurse similare neregenerabile (a se vedea standardul 
internaţional sau naţional de contabilitate relevant care tratează aspectele 
legate de drepturile miniere, rezervele de minerale şi resursele nerege-
nerabile similare).
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 Cu toate acestea, prezentul standard se aplică imobilizărilor corporale utilizate 
pentru dezvoltarea sau menţinerea activelor descrise la punctul 6 litera (a) sau 
la punctul 6 litera (b).

7. Alte IPSAS-uri pot să prevadă recunoaşterea unui element de imobilizări 
corporale în baza unei abordări diferite faţă de cea din prezentul standard. De 
exemplu, IPSAS 13, Contracte de leasing, impune unei entități să evalueze 
recunoaşterea unui element de imobilizări corporale aflat în leasing pe baza 
transferului de riscuri şi recompense. IPSAS 32 impune unei entități să evalueze 
recunoaşterea unui element de imobilizări corporale utilizat într-un angajament 
de concesiune a serviciilor pe baza controlului activului. Totuşi, în astfel de 
cazuri, prezentul standard prescrie şi alte aspecte ale tratamentului contabil al 
acestor active, inclusiv amortizarea.

8. O entitate care utilizează modelul bazat pe cost pentru investiţiile imobiliare 
în conformitate cu IPSAS 16, Investiţii imobiliare, trebuie să utilizeze modelul 
bazat pe cost din prezentul standard.

Active de patrimoniu

9. Prezentul standard nu îi impune unei entități să recunoască active de patrimoniu 
care altfel ar respecta definiția și criteriile de recunoaștere ale imobilizărilor 
corporale. Dacă o entitate recunoaște totuși active de patrimoniu, atunci aceasta 
trebuie să aplice dispozițiile de prezentare a informațiilor din prezentul standard 
și poate, dar nu i se impune, să aplice dispozițiile de evaluare din prezentul 
standard.

10. Unele active sunt descrise drept active de patrimoniu datorită semnificaţiei 
lor culturale, istorice sau legate de mediu. Exemplele de active de patrimoniu 
includ clădiri şi monumente istorice, situri arheologice, zone de conservare 
şi rezervații naturale şi opere de artă. Activele de patrimoniu prezintă deseori 
anumite caracteristici, inclusiv cele prezentate mai jos (deşi aceste caracteristici 
nu sunt întâlnite doar la acest tip de active):

(a) Valoarea lor în termeni culturali, de mediu, educaţionali şi istorici este 
puţin probabil să fie reflectată în totalitate într-o valoare financiară bazată 
doar pe preţul pieţei;

(b) Obligaţiile legale şi/sau statutare pot impune interdicţii sau restricţii 
severe la cedarea prin vânzare;

(c) Sunt deseori de neînlocuit, iar valoarea lor poate creşte odată cu trecerea 
timpului, chiar dacă starea lor fizică se deteriorează; şi

(d) Estimarea duratei lor de viaţă utilă poate fi dificilă, în anumite cazuri 
aceasta putând fi de câteva sute de ani.
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 Entităţile din sectorul public pot deţine un număr mare de active de patrimoniu 
care au fost dobândite pe parcursul unei perioade îndelungate şi prin mijloace 
diferite, inclusiv prin cumpărare, donaţie, testament şi sechestrare. Aceste active 
sunt rareori deţinute pentru capacitatea lor de a genera intrări de numerar şi pot 
exista obstacole legale sau sociale în calea utilizării lor în astfel de scopuri.

11. Anumite active de patrimoniu au beneficii economice viitoare sau potenţial 
de servicii diferite faţă de valoarea lor de patrimoniu, cum ar fi, de exemplu, o 
clădire istorică utilizată pentru birouri. În aceste cazuri, ele pot fi recunoscute 
şi evaluate pe aceeaşi bază ca alte elemente de imobilizări corporale. În cazul 
altor active de patrimoniu, beneficiile economice viitoare sau potenţialul de 
ser vicii ale acestora se limitează la caracteristicile lor de patrimoniu, ca, de 
exemplu, în cazul monumentelor şi al ruinelor. Existenţa atât a unor beneficii 
eco nomice viitoare, cât şi a unui potenţial de servicii poate afecta alegerea ba-
zei de evaluare.

12. Dispozițiile de prezentare a informațiilor de la punctele 88-94 impun entităților 
să prezinte informații referitoare la activele recunoscute. Prin urmare, entitățile 
care recunosc active de patrimoniu trebuie să prezinte pentru acele active in-
formații precum:

(a) Baza de evaluare utilizată;

(b) Metoda de amortizare utilizată, dacă există;

(c) Valoarea contabilă brută;

(d) Amortizarea cumulată la sfârşitul perioadei, dacă există; şi

(e) O reconciliere a valorii contabile de la începutul şi de la sfârşitul peri-
oadei, evidențiind anumite componente ale acesteia.

Definiţii
13. Următorii termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul specificat 

în continuare:

 O plantă productivă este o plantă vie care:

(a) Este folosită la producerea sau furnizarea produselor agricole;

(b) Se preconizează că va genera produse pe parcursul mai multor 
perioade; și

(c) Are o probabilitate scăzută de a fi vândută ca produs agricol, cu 
excepția vânzărilor ocazionale de deșeuri.

(Punctele 9A-9C din IPSAS 27 detaliază această definiție a unei 
plante productive.)
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 Valoarea contabilă (în sensul prezentului standard) este valoarea la care este 
recunoscut un activ după ce se deduc amortizarea cumulată și pierderile 
din depreciere cumulate.

 Clasa de imobilizări corporale reprezintă o grupare de active cu o natură 
sau funcție similară în cadrul operațiunilor entității, care este prezentată ca 
un element unic în scopul prezentării informațiilor în situațiile financiare.

 Valoarea amortizabilă este costul unui activ, sau o altă valoare care în-
locuieşte costul, minus valoarea reziduală a activului.

 Amortizarea este alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ 
pe întreaga sa durată de viaţă utilă.

 Valoarea specifică entităţii este valoarea actualizată a fluxurilor de tre
zorerie pe care o entitate preconizează să le obţină din utilizarea continuă 
a unui activ şi din cedarea acestuia la sfârşitul duratei sale de viaţă utilă 
sau pe care entitatea preconizează să le suporte la decontarea unei datorii.

 O pierdere din deprecierea unui activ generator de numerar reprezintă 
valoarea cu care valoarea contabilă a unui activ depăşeşte valoarea sa re-
cuperabilă.

 O pierdere din deprecierea unui activ generator de fluxuri nemonetare 
re prezintă valoarea cu care valoarea contabilă a unui activ depăşeşte va-
loa rea recuperabilă a serviciilor aferente acestuia.

 Imobilizările corporale sunt elemente corporale care:

(a) Sunt deţinute în vederea utilizării pentru producerea sau furnizarea 
de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi 
folosite în scopuri administrative; şi

(b) Se preconizează a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade de 
raportare.

 Valoarea recuperabilă este cea mai mare valoare dintre valoarea justă a 
unui activ generator de numerar minus costurile generate de vânzare şi 
valoarea sa de utilizare.

 Valoarea recuperabilă a serviciilor este cea mai mare valoare dintre va-
loarea justă a unui activ generator de fluxuri nemonetare minus costurile 
generate de vânzare şi valoarea sa de utilizare.

 Valoarea reziduală a unui activ este valoarea estimată pe care ar obţine-o în 
prezent o entitate din cedarea activului, după deducerea costurilor estimate 
asociate cedării, dacă activul ar avea deja vechimea şi starea prevăzute la 
sfârşitul duratei sale de viaţă utilă.
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 Durata de viaţă utilă este fie:

(a) Perioada în care se preconizează că un activ va fi disponibil pentru 
a fi utilizat de către o entitate; fie

(b) Numărul de unităţi de producţie sau alte unităţi similare pe care o 
entitate preconizează să le obţină de la activ.

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat.

Recunoaştere
14. Costul unui element de imobilizări corporale trebuie recunoscut drept 

activ dacă şi numai dacă:

(a) Este probabil ca beneficiile economice viitoare sau potenţialul de 
ser   vicii asociate elementului să îi revină entităţii; şi

(b) Costul sau valoarea justă a elementului poate fi evaluat(ă) în mod 
fiabil1.

15. [Eliminat]

16. [Eliminat]

17. Elementele precum piesele de schimb, echipamentele de securitate şi cele de 
service vor fi recunoscute în conformitate cu prezentul IPSAS atunci când 
acestea cores pund definiţiei imobilizărilor corporale. Altfel, aceste elemente 
sunt clasificate ca stocuri.

18. Prezentul standard nu prescrie unitatea de măsură pentru recunoaştere, adică ce 
constituie un element de imobilizări corporale. Astfel, este necesar raţio na-
mentul în aplicarea criteriilor de recunoaştere în circumstanţele specifice ale 
unei entităţi. Ar putea fi adecvat să fie agregate elementele nesemnificative 
individual, cum ar fi cărțile dintr-o bibliotecă, perifericele și elementele mici 
de echipament și să se aplice criteriile pentru valoarea agregată.

19. O entitate evaluează conform acestui principiu de recunoaștere toate costurile 
sale cu imobilizările corporale atunci când sunt suportate. Aceste costuri includ 
costurile suportate iniţial pentru dobândirea sau construirea unui element de 
imobilizări corporale, precum şi costurile suportate ulterior pentru adăugări la 
acesta, pentru înlocuirea parţială sau pentru întreţinerea acestuia.

1 Informațiile fiabile nu conțin erori semnificative, nu sunt părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere 
că reprezintă exact ceea ce susțin că reprezintă sau ceea ce se așteaptă, în mod rezonabil, să reprezinte. 
Punctul BC16 din IPSAS 1 detaliază abordarea tranzitorie pentru explicarea fiabilității.
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20. Sistemele de armament vor corespunde în mod normal definiției imobilizărilor 
corporale și trebuie recunoscute drept active în conformitate cu prezentul 
standard. Sistemele de armament includ vehicule și alte echipamente, precum 
nave de război, submarine, aeronave militare, tancuri, vehicule purtătoare de 
rachete și lansatoare de rachete folosite permanent pentru furnizarea de servicii 
de apărare, chiar dacă pe timp de pace sunt utilizate doar pentru descurajare. 
Unele elemente de unică folosință, cum ar fi anumite tipuri de rachete balistice, 
pot furniza un serviciu permanent de descurajare împotriva agresorilor și, prin 
urmare, pot fi clasificate drept sisteme de armament.

Active de infrastructură

21. Unele active sunt descrise în general drept active de infrastructură. Deşi nu 
există nicio definiţie universal acceptată a activelor de infrastructură, aceste 
active prezintă, în general, o parte din sau toate caracteristicile următoare:

(a) Fac parte dintr-un sistem sau dintr-o reţea;

(b) Sunt specializate ca natură şi nu au utilizări alternative;

(c) Sunt imobile; şi

(d) Pot face obiectul unor constrângeri privind cedarea.

 Deși proprietarii de active de infrastructură nu se limitează la entitățile din 
sectorul public, activele de infrastructură importante sunt întâlnite frecvent în 
sectorul public. Activele de infrastructură corespund definiției imobilizărilor 
corporale și trebuie contabilizate în conformitate cu prezentul standard. Exem-
plele de active de infrastructură includ rețelele de drumuri, sistemele de canali-
zare, sistemele de furnizare a apei și a energiei electrice, precum și rețelele de 
comunicații.

Costuri iniţiale

22. Unele elemente de imobilizări corporale pot fi necesare din motive de siguranță 
sau de mediu. Achiziția unor astfel de imobilizări corporale, deși nu crește în 
mod direct beneficiile economice viitoare sau potențialul de servicii ale niciunui 
element de imobilizări corporale existent, îi poate fi necesară unei entități pentru 
a obține beneficii economice viitoare sau potențial de servicii din alte active. 
Astfel de elemente de imobilizări corporale îndeplinesc condițiile pentru a fi 
recunoscute ca active, deoarece îi dau posibilitatea unei entități să obțină din 
activele conexe beneficii economice viitoare sau potențial de servicii în plus 
față de ceea ce ar fi putut obține dacă nu ar fi dobândit elementele respective. 
De exemplu, reglementările privind siguranța împotriva incendiilor pot impune 
unui spital să instaleze sisteme noi de stingere a incendiilor. Aceste îmbunătățiri 
sunt recunoscute ca active deoarece fără ele entitatea nu ar putea să exploateze 
spitalul în conformitate cu reglementările. Totuși, valoarea contabilă rezultată 
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a unui astfel de activ și a activelor conexe este analizată pentru depreciere în 
conformitate cu IPSAS 21, Deprecierea activelor generatoare de fluxuri ne-
monetare.

Costuri ulterioare

23. Conform principiului de recunoaştere de la punctul 14, o entitate nu recunoaşte în 
valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale costurile întreţinerii 
zilnice a elementului respectiv. Aceste costuri sunt mai degrabă recunoscute 
în surplus sau deficit pe măsură ce sunt suportate. Costurile întreţinerii zilnice 
sunt în primul rând costurile cu manopera şi consumabilele şi pot include cos-
tul pieselor mici. Scopul acestor cheltuieli este adesea descris ca fiind pentru 
„reparaţiile şi întreţinerea” elementului de imobilizări corporale.

24. Componentele unor elemente de imobilizări corporale pot necesita înlocuirea 
la intervale regulate. De exemplu, un drum poate avea nevoie de reasfaltare o 
dată la câţiva ani, un furnal poate necesita recăptuşirea după un număr spec-
ificat de ore de utilizare sau componentele interioare ale unui avion, cum ar fi 
scaunele şi cambuzele, ar putea necesita înlocuirea de mai multe ori pe par-
cursul duratei de viaţă a avionului. Pentru elementele de imobilizări corporale 
poate fi necesară și o înlocuire periodică mai rară, cum ar fi înlocuirea pereților 
interiori ai unei clădiri, sau o înlocuire nerecurentă. Conform principiului de 
recunoaștere de la punctul 14, o entitate recunoaște în valoarea contabilă a 
unui element de imobilizări corporale costul înlocuirii unei părți a unui astfel 
de element atunci când este suportat acel cost dacă sunt îndeplinite criteriile 
de recunoaștere. Valoarea contabilă a părților înlocuite este derecunoscută în 
conformitate cu prevederile privind derecunoașterea din prezentul standard (a 
se vedea punctele 82-87).

25. O condiție pentru continuarea exploatării unui element de imobilizări corporale 
(de exemplu, un avion) poate fi efectuarea de inspecții generale regulate pentru 
depistarea defecțiunilor, indiferent dacă sunt înlocuite părți ale elementului 
sau nu. La momentul efectuării fiecărei inspecții generale, costul acesteia este 
recunoscut în valoarea contabilă a elementului de imobilizări corporale ca 
fiind o înlocuire dacă sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere. Orice valoare 
contabilă rămasă din costul inspecției anterioare (distinct de părțile fizice) este 
derecunoscută. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă în tranzacția în care a 
fost dobândit sau construit elementul a fost identificat costul inspecției anteri-
oare. Dacă este necesar, costul estimat al unei inspecții similare viitoare poate 
fi utilizat ca o indicație a ceea ce a însemnat costul componentei de inspecție 
existente atunci când a fost dobândit sau construit elementul.

Evaluarea la recunoaştere
26. Un element de imobilizări corporale care îndeplineşte condiţiile de recu-

noaştere drept activ trebuie evaluat la costul său.
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27. Atunci când un activ este dobândit într-o altă tranzacţie decât una de 
schimb, costul său va fi evaluat la valoarea sa justă de la data achiziţiei.

28. Un element de imobilizări corporale poate fi dobândit într-o altă tranzacţie 
decât una de schimb. De exemplu, un dezvoltator poate contribui cu un teren 
către o administraţie locală, gratuit sau la o contravaloare nominală, pentru a 
permite administraţiei locale să creeze parcuri, şosele şi căi de acces în pro-
iectul dezvoltat. Un activ poate fi dobândit, de asemenea, într-o altă tranzacţie 
decât una de schimb prin intermediul unui sechestru. În aceste condiţii, costul 
elementului este valoarea sa justă de la data dobândirii.

29. În sensul prezentului standard, evaluarea la recunoaştere a unui element de 
imo bilizări corporale, dobândit gratuit sau la un cost nominal, la valoarea sa 
justă în conformitate cu dispoziţiile de la punctul 27 nu constituie o reevaluare. 
În consecinţă, dispoziţiile privind reevaluarea de la punctul 44 şi comentariile 
ajutătoare de la punctele 45-50 se aplică doar atunci când o entitate alege să 
reevalueze un element de imobilizări corporale în perioadele de raportare ul-
terioare.

Elemente de cost

30. Costul unei imobilizări corporale este format din:

(a) Preţul său de cumpărare, inclusiv taxele vamale de import şi taxele nere-
cuperabile aferente cumpărării, după scăderea reducerilor şi rabaturilor 
comerciale. 

(b) Orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locul şi în starea ne-
cesare pentru ca acesta să poată funcţiona în modul dorit de conducere. 

(c) Estimarea iniţială a costurilor de dezasamblare şi de înlăturare a elemen-
tului şi de restaurare a amplasamentului unde este situat, obligaţie pe 
care entitatea o suportă la dobândirea elementului sau ca o consecinţă 
a utilizării elementului pe o anumită perioadă în alte scopuri decât cele 
de a produce stocuri în timpul acelei perioade. 

31. Exemple de costuri direct atribuibile sunt:

(a) Costurile cu beneficiile angajaţilor (aşa cum sunt definite în IPSAS 39, 
Beneficiile angajaţilor) care rezultă direct din construirea sau achi zi-
ţionarea elementului de imobilizări corporale;

(b) Costurile de amenajare a amplasamentului;

(c) Costurile iniţiale de livrare şi manipulare;

(d) Costurile de instalare şi asamblare;

(e) Costurile de testare a funcţionării corecte a activului, după deducerea 
încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul 
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aducerii activului la acel loc şi în acea stare de funcţionare (cum ar fi 
eşantioanele produse la testarea echipamentului); şi

(f) Onorariile profesionale.

32. O entitate aplică IPSAS 12, Stocuri, pentru costurile obligaţiilor de dezasam-
blare, înlăturare şi restaurare a amplasamentului unde se află elementul care sunt 
suportate într-o anumită perioadă ca o consecinţă a folosirii elementului pentru 
producerea stocurilor în timpul perioadei respective. Obligaţiile pri vind costurile 
contabilizate în conformitate cu IPSAS 12 sau cu IPSAS 17 sunt re cunoscute 
şi evaluate în conformitate cu IPSAS 19, Provizioane, datorii con tin gente şi 
active contingente.

33. Exemple de costuri care nu sunt costuri ale unui element de imobilizări cor-
porale sunt:

(a) Costurile de deschidere a unei noi instalaţii;

(b) Costurile de introducere a unui nou produs sau serviciu (inclusiv costurile 
în materie de publicitate şi activităţi promoţionale);

(c) Costurile de desfăşurare a unei activităţi într-un loc nou sau cu o nouă 
clasă de clienţi (inclusiv costurile de instruire a personalului); şi

(d) Costurile administrative şi alte cheltuieli generale de regie.

34. Recunoaşterea costurilor în valoarea contabilă a unui element de imobilizări 
corporale încetează atunci când elementul se află la locul şi în starea necesare 
funcţionării în maniera dorită de conducere. Prin urmare, costurile suportate 
pentru utilizarea şi repunerea în funcţiune a unui element nu sunt incluse în 
valoarea contabilă a elementului respectiv. De exemplu, următoarele costuri 
nu sunt incluse în valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale:

(a) Costurile suportate atunci când un element capabil să funcţioneze în 
ma niera dorită de conducere trebuie încă să fie adus la starea de func-
ţionare sau este exploatat sub capacitatea maximă;

(b) Pierderile iniţiale din exploatare, cum ar fi cele suportate la creşterea 
cererii pentru produsul realizat de elementul respectiv; şi

(c) Costurile reamplasării sau reorganizării parţiale sau totale a activităţilor 
entităţii.

35. Unele operațiuni, deși desfășurate pentru construcția sau dezvoltarea unui ele-
ment de imobilizări corporale, nu sunt necesare pentru aducerea elementului 
la locul și în starea necesare pentru ca elementul să poată funcționa în maniera 
dorită de conducere. Aceste operațiuni ocazionale pot avea loc înaintea sau în 
timpul activităților de construcție sau dezvoltare. De exemplu, se pot obține 
venituri din utilizarea unui teren de construcție ca parcare până la începerea 
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construcției. Deoarece operațiunile ocazionale nu sunt necesare pentru adu-
cerea unui element la locul și în starea necesare funcționării în maniera dorită 
de conducere, veniturile și cheltuielile aferente operațiunilor ocazionale sunt 
recunoscute în surplus sau deficit și sunt incluse în clasificările corespunzătoare 
ale veniturilor și cheltuielilor. 

36. Costul unui activ construit în regie proprie este determinat prin utilizarea 
aceloraşi principii ca pentru un activ dobândit. Dacă o entitate produce active 
similare pentru vânzare în cursul normal al activităţii, costul activului este de 
obicei acelaşi cu costul construcţiei unui activ pentru vânzare (a se vedea 
IPSAS 12). Prin urmare, orice surplusuri interne se elimină din obţinerea unor 
astfel de costuri. În mod similar, costul cantităților neobișnuite de deșeuri, de 
manoperă sau de alte resurse suportat pentru construirea în regie proprie a unui 
activ nu este inclus în costul activului. IPSAS 5, Costurile îndatorării, stabilește 
criteriile pentru recunoașterea dobânzii ca o componentă a valorii contabile a 
unui element de imobilizări corporale construit în regie proprie.

36A.  Plantele productive sunt contabilizate în același mod ca elementele de 
imobilizări corporale în regie proprie înainte ca acestea să se afle la locul și în 
starea necesare pentru a putea funcționa în maniera dorită de conducere. În 
consecință, referințele la „construcție” din prezentul standard trebuie interpre-
tate ca incluzând activitățile necesare pentru cultivarea plantelor productive 
înainte ca acestea să se afle la locul și în starea necesare pentru a putea funcționa 
în maniera dorită de conducere.

Evaluarea costului

37. Costul unui element de imobilizări corporale este echivalentul în numerar al 
preţului sau, pentru un element la care se face referire la punctul 27, valoarea 
sa justă la data recunoaşterii. Dacă plata este amânată peste termenele normale 
ale creditului, diferenţa dintre echivalentul în numerar al preţului şi plata totală 
este recunoscută drept dobândă de-a lungul perioadei de creditare, cu excepţia 
cazului în care această dobândă este recunoscută în valoarea contabilă a ele-
mentului în conformitate cu tratamentul alternativ permis din IPSAS 5.

38. În schimbul unui activ sau al unor active nemonetare, sau al unei combinații de 
active monetare și nemonetare, pot fi dobândite unul sau mai multe elemente de 
imobilizări corporale. Discuţia următoare se referă doar la schimbul unui activ 
nemonetar cu altul, dar se aplică, de asemenea, tuturor schimburilor descrise 
în propoziţia precedentă. Costul unui astfel de element de imobilizări corpo-
rale este evaluat la valoarea justă, cu excepţia cazului în care (a) tranzac ţia de 
schimb nu are conţinut comercial sau (b) nici valoarea justă a activului primit, 
nici cea a activului cedat nu se pot evalua în mod fiabil. Elementul dobândit 
este evaluat în acest fel chiar dacă o entitate nu poate să derecunoască imediat 
activul cedat. Dacă elementul dobândit nu este evaluat la valoarea justă, costul 
său este evaluat la valoarea contabilă a activului cedat.
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39. O entitate stabileşte dacă o tranzacţie de schimb are conţinut comercial luând 
în considerare măsura în care se preconizează că fluxurile de trezorerie viitoare 
sau potenţialul de servicii se vor schimba ca rezultat al tranzacţiei. O tranzacţie 
de schimb are conţinut comercial în cazul în care:

(a) Configuraţia (riscul, plasarea în timp şi valoarea) fluxurilor de trezore-
rie sau potenţialului de servicii ale activului primit diferă de con fi-
guraţia fluxurilor de trezorerie sau potenţialului de servicii ale activului 
transferat; sau

(b) Valoarea specifică entităţii a părții din operaţiunile entităţii afectate de 
tranzacţie se modifică din cauza schimbului; şi

(c) Diferenţa de la litera (a) sau de la litera (b) este semnificativă în raport 
cu valoarea justă a activelor schimbate.

 Pentru a determina dacă o tranzacţie de schimb are conţinut comercial, valoa   rea 
specifică entităţii a părții din operaţiunile entităţii afectate de tranzacţie trebuie 
să reflecte fluxurile de trezorerie după impozitare, dacă se aplică impozitul. Re-
zultatul acestor analize poate fi clar fără ca entitatea să aibă de efectuat calcule 
de taliate.

40. Valoarea justă a unui activ pentru care nu există tranzacţii comparabile pe piaţă 
poate fi evaluată în mod fiabil dacă (a) variaţia intervalului estimărilor rezonabile 
ale valorii juste nu este semnificativă pentru acel activ sau (b) probabilităţile 
diverselor estimări din interval pot fi evaluate rezonabil şi utilizate la estimarea 
valorii juste. Dacă o entitate este capabilă să determine în mod fiabil valoarea 
justă atât a unui activ primit, cât şi a unui activ cedat, atunci valoarea justă a 
activului cedat este utilizată la evaluarea costului activului primit, cu excepţia 
cazului în care valoarea justă a activului primit este în mod clar mai evidentă.

41. Costul unui element de imobilizări corporale deţinut de un locatar în baza unui 
contract de leasing este determinat în conformitate cu IPSAS 13.

Evaluarea după recunoaştere
42. O entitate trebuie să aleagă drept politică contabilă fie modelul bazat pe 

cost de la punctul 43, fie modelul de reevaluare de la punctul 44 şi trebuie 
să aplice acea politică unei clase întregi de imobilizări corporale.

Modelul bazat pe cost

43. După recunoaşterea ca activ, un element de imobilizări corporale trebuie 
contabilizat la costul său minus orice amortizare cumulată şi orice pierderi 
din depreciere cumulate.

Modelul de reevaluare

44. După recunoaşterea ca activ, un element de imobilizări corporale a cărui 
valoare justă poate fi evaluată în mod fiabil trebuie contabilizat la o valoare 
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reevaluată, aceasta fiind valoarea sa justă la data reevaluării minus orice 
amortizare cumulată ulterior şi orice pierderi din depreciere cumulate 
ulterior. Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate pentru a 
se asigura că valoarea contabilă nu se deosebeşte semnificativ faţă de ceea 
ce s-ar de termina prin utilizarea valorii juste la data de raportare. Tra ta-
men tul contabil pentru reevaluare este prezentat la punctele 54-56.

45. Valoarea justă a elementelor de imobilizări corporale se determină în general 
din dovezile bazate pe piaţă prin evaluare. Valoarea justă a elementelor de imo-
bilizări corporale este în general valoarea lor pe piaţă determinată prin evaluare. 
O evaluare a valorii unui activ este în mod normal realizată de un membru 
al profesiei de evaluator, care deţine o calificare profesională recunoscută şi 
relevantă. Pentru multe active, valoarea justă va fi stabilită cu uşurinţă în raport 
cu preţurile cotate pe o piaţă activă şi lichidă. De exemplu, preţurile de piaţă 
curente pot fi în general obţinute pentru terenuri, clădiri nespecializate, vehicule 
motorizate şi multe tipuri de instalaţii şi echipamente.

46. Pentru anumite active din sectorul public poate fi dificilă stabilirea valorii lor 
de piaţă din cauza absenţei tranzacţiilor pe piaţă pentru aceste active. Anumite 
entităţi din sectorul public pot deţine pachete mari de astfel de active.

47. Acolo unde nu există dovezi disponibile pentru a determina valoarea de piaţă 
pe o piaţă activă şi lichidă a unui element de proprietate imobiliară, valoarea 
justă a elementului poate fi stabilită în raport cu celelalte elemente cu carac-
teristici similare, în circumstanţe şi locaţii similare. De exemplu, valoarea 
justă a unui teren vacant proprietate de stat care a fost deţinut pentru o lungă 
perioadă de timp în care au avut loc puţine tranzacţii poate fi estimată în ra-
port cu valoarea de piaţă a unui teren cu topografie şi caracteristici similare 
într-o locaţie similară pentru care există dovezi de piaţă. În cazul clădirilor 
specializate şi al altor structuri, valoarea justă poate fi estimată utilizându-se 
abordarea bazată pe costul de înlocuire amortizat sau pe costul de restaurare 
ori abordarea unităţilor de servicii (a se vedea IPSAS 21). În multe cazuri, 
costul de înlocuire amortizat al unui activ poate fi stabilit în raport cu preţul 
de cumpărare al unui activ similar cu un potenţial de servicii rămas pe o 
piaţă activă şi lichidă. În anumite cazuri, costul de reproducere al unui activ 
va fi cel mai bun indicator al costului său de înlocuire. De exemplu, în cazul 
unei pierderi, o clădire a parlamentului poate fi reprodusă mai degrabă decât 
înlocuită cu o clădire alternativă, datorită semnificaţiei sale pentru comunitate.

48. Dacă nu există o dovadă bazată pe piaţă a valorii juste din cauza naturii spe-
cializate a imobilizării corporale, o entitate poate fi nevoită să estimeze valoarea 
justă folosind, de exemplu, costul de reproducere, costul de înlocuire amortizat, 
costul de restaurare sau abordarea unităţilor de servicii (a se vedea IPSAS 21). 
Costul de înlocuire amortizat al unui element de imobilizări corporale poate fi 
stabilit în raport cu preţul de cumpărare de pe piaţă al anumitor componente 
utilizate pentru producerea activului sau la preţul indexat pentru acelaşi activ 
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sau pentru unul similar pe baza unui preţ dintr-o perioadă anterioară. Atunci 
când este utilizată metoda preţului indexat este necesar raţionamentul pentru 
a determina dacă tehnologia de producţie s-a modificat substanţial în acea pe-
rioadă şi dacă capacitatea activului de referinţă este aceeaşi cu cea a activului 
care este evaluat.

49. Frecvenţa reevaluărilor depinde de modificările valorilor juste ale imobilizărilor 
corporale care sunt reevaluate. Atunci când valoarea justă a unui activ reevaluat 
este semnificativ diferită faţă de valoarea sa contabilă, se impune o nouă reevalu-
are. Unele elemente de imobilizări corporale suferă modificări semnificative şi 
fluctuante ale valorii juste, necesitând, prin urmare, reevaluări anuale. În cazul 
imobilizărilor corporale ale căror valori juste nu suferă modificări semnificative 
nu sunt necesare reevaluări atât de frecvente. În schimb, este posibil să fie ne-
cesară o reevaluare a elementului respectiv numai o dată la trei sau la cinci ani.

50. Atunci când un element de imobilizări corporale este reevaluat, valoarea con-
tabilă a acelui activ este ajustată la valoarea reevaluată. La data reevaluării, 
ac  tivul este tratat în unul dintre următoarele moduri:

(a) Valoarea contabilă brută este ajustată într-o manieră care este consec-
ven tă cu reevaluarea valorii contabile a activului. De exemplu, valoa rea 
con tabilă brută ar putea fi retratată în funcţie de datele de pe o piaţă 
observabilă sau ar putea fi retratată proporţional cu modificarea valorii 
contabile. Amortizarea cumulată la data reevaluării este ajustată astfel 
încât să fie egală cu diferenţa dintre valoarea contabilă brută şi valoarea 
contabilă a activului după ce au fost luate în considerare pierderile din 
depreciere cumulate; sau

(b) Amortizarea cumulată este eliminată din valoarea contabilă brută a ac -
tivului.

 Valoarea ajustării amortizării cumu late face parte din creşterea sau reducerea 
valorii contabile care este contabilizată în conformitate cu punctele 54 şi 55.

51. Dacă un element de imobilizări corporale este reevaluat, atunci întreaga 
clasă de imobilizări corporale din care face parte acel element trebuie re-
evaluată.

51A. Pierderile din depreciere și reluările pierderilor din depreciere aferente 
unui activ conform IPSAS 21 și IPSAS 26, Deprecierea activelor genera
toare de numerar, nu determină, în general, necesitatea reevaluării clasei 
de active căreia îi aparține activul sau grupul de active.

52. O clasă de imobilizări corporale este o grupare de active cu natură sau funcţie 
similară în cadrul activităţilor entităţii. Exemple de astfel de clase sunt ur mă-
toarele:

(a) Terenuri;
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(b) Clădiri operaţionale;

(c) Drumuri;

(d) Maşini şi echipamente;

(e) Reţele de electricitate;

(f) Nave;

(g) Aeronave;

(h) Sistemele de armament;

(i) Autovehicule;

(j) Mobilier şi accesorii; 

(k) Echipament de birotică;

(l) Instalaţii de forare a ţiţeiului; şi

(m) Plante productive.

53. Elementele dintr-o clasă de imobilizări corporale sunt reevaluate simultan pentru 
a se evita reevaluarea selectivă a activelor şi raportarea în situaţiile financiare a 
unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite. 
Cu toate acestea, o clasă de active poate fi reevaluată permanent dacă această 
reevaluare se poate realiza în timp scurt şi dacă reevaluările respective sunt 
mereu actualizate.

54. Dacă valoarea contabilă a unei clase de active este majorată ca urmare a 
unei reevaluări, această majorare trebuie înregistrată direct la surplusul 
din reevaluare. Cu toate acestea, majorarea trebuie recunoscută în surplus 
sau deficit în măsura în care aceasta anulează o reducere din reevaluare 
a aceleiaşi clase de active recunoscută anterior în surplus sau deficit.

55. Dacă valoarea contabilă a unei clase de active este diminuată ca urmare 
a unei reevaluări, această reducere trebuie recunoscută în surplus sau 
de ficit. Cu toate acestea, reducerea trebuie debitată direct din surplusul 
din reevaluare în funcţie de orice sold de credit existent în surplusul din 
reevaluare în legătură cu respectiva clasă de active.

56. Creșterile și reducerile din reevaluare legate de activele individuale din 
cadrul unei clase de imobilizări corporale trebuie să se compenseze între 
ele în cadrul acelei clase, dar nu trebuie compensate în raport cu active 
din clase diferite.

57. Unele dintre sau toate surplusurile din reevaluare incluse în activele nete / capi-
talurile proprii în legătură cu imobilizările corporale pot fi transferate direct în 
surplusurile sau deficitele acumulate atunci când sunt derecunoscute activele. 
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Acest lucru poate implica transferarea parțială sau totală a surplusului la re-
tragerea din uz sau cedarea activelor din clasa de imobilizări corporale la care 
se referă surplusul. Cu toate acestea, o parte din surplus poate fi transferată pe 
mă sură ce activele sunt utilizate de entitate. În acest caz, valoarea surplusului 
transferat ar fi diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile 
reevaluate a activelor şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial 
al activelor. Transferurile de la surplusul din reevaluare la surplusurile sau de-
ficitele acumulate nu se fac prin surplus sau deficit.

58. Îndrumări cu privire la efectele asupra impozitului pe surplusuri, în cazul în 
care există, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale pot fi găsite în 
standardul internaţional sau naţional de contabilitate relevant care tratează 
impozitul pe profit.

Amortizare

59. Fiecare parte a unui element de imobilizări corporale cu un cost care este 
semnificativ faţă de costul total al elementului trebuie amortizată separat.

60. O entitate alocă o sumă recunoscută iniţial cu privire la un element de imobilizări 
corporale pentru părţile sale semnificative şi amortizează separat fiecare astfel 
de parte. De exemplu, în majoritatea cazurilor s-ar impune amortizarea separată 
a pavajelor, structurii, bordurilor şi canalelor, trotuarelor, podurilor şi iluminării 
care ţin de un sistem rutier. Similar, ar putea fi adecvat să se amortizeze sepa-
rat structura şi motoarele unei aeronave, fie că acestea sunt deținute în proprie-
tate, fie că sunt deţinute în baza unui leasing financiar. În mod similar, dacă o 
entitate dobândește imobilizări corporale care fac obiectul unui leasing 
operațional în care ea este locator, ar putea fi adecvat și să amortizeze separat 
valorile reflectate în costul acelui element care sunt atribuibile termenelor fa-
vorabile sau nefavorabile ale contractului de leasing față de termenele pieței.

61. O parte semnificativă a unui element de imobilizări corporale poate avea o durată 
de viaţă utilă şi o metodă de amortizare care sunt aceleaşi cu durata de viaţă utilă 
şi cu metoda de amortizare ale unei alte părţi semnificative a aceluiaşi element. 
Astfel de părţi pot fi grupate pentru determinarea cheltuielilor cu amortizarea.

62. În măsura în care o entitate amortizează separat unele părţi ale unui element 
de imobilizări corporale, aceasta amortizează de asemenea separat ceea ce ră-
mâne din acel element. Ceea ce rămâne constă în părţile elementului care nu 
sunt semnificative individual. Dacă o entitate are aşteptări diferite pentru 
aceste părţi, ar putea fi necesară utilizarea unor tehnici de aproximare pentru 
amortizarea restului de părţi într-un mod care reprezintă exact ritmul de consum 
şi/sau durata de viaţă utilă a părţilor sale.

63. O entitate poate alege să amortizeze separat părţile unui element care nu au un 
cost semnificativ faţă de costul total al elementului.
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64. Cheltuielile cu amortizarea pentru fiecare perioadă trebuie recunoscute 
în surplus sau deficit, cu excepţia cazului în care sunt incluse în valoarea 
contabilă a unui alt activ.

65. Cheltuielile cu amortizarea pentru o perioadă sunt recunoscute în general în 
surplus sau deficit. Cu toate acestea, beneficiile economice viitoare sau po ten-
ţialul de servicii încorporate într-un activ sunt uneori absorbite pentru produ-
cerea altor active. În acest caz, cheltuielile cu amortizarea constituie o parte a 
costului altui activ şi sunt incluse în valoarea sa contabilă. De exemplu, amor-
tizarea fabricării imobilizărilor corporale este inclusă în costurile de conversie 
a stocurilor (a se vedea IPSAS 12). În mod similar, amortizarea imobilizărilor 
corporale utilizate pentru activităţile de dezvoltare poate fi inclusă în costul 
unei imobilizări necorporale recunoscute în conformitate cu IPSAS 31, Imo-
bilizări necorporale.

Valoarea amortizabilă şi perioada de amortizare

66. Valoarea amortizabilă a unui activ trebuie alocată în mod sistematic pe 
du rata sa de viaţă utilă.

67. Valoarea reziduală şi durata de viaţă utilă ale unui activ trebuie revizuite 
cel puţin la fiecare dată de raportare anuală şi, dacă așteptările se deosebesc 
de alte estimări anterioare, modificarea (modificările) trebuie contabilizată 
(contabilizate) ca modificare a unei estimări contabile, în conformitate cu 
IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori.

68. Amortizarea este recunoscută chiar dacă valoarea justă a activului depăşeşte 
valoarea sa contabilă, atâta timp cât valoarea reziduală a activului nu depăşeşte 
valoarea sa contabilă. Reparaţiile şi întreţinerea unui activ nu elimină nevoia 
de a-l amortiza. În schimb, unele active pot fi întreţinute necorespunzător sau 
întreţinerea poate fi amânată pe termen nedefinit din cauza constrângerilor bu-
getare. Atunci când politicile de gestionare a unui activ amplifică uzura unui 
activ, durata sa de viaţă utilă trebuie reevaluată şi ajustată în mod corespunzător.

69. Valoarea amortizabilă a unui activ este determinată după deducerea valorii re-
ziduale a acestuia. În practică, valoarea reziduală a unui activ este de cele mai 
multe ori nesemnificativă şi, prin urmare, nu se ia în considerare la calcularea 
valorii amortizabile.

70. Valoarea reziduală a unui activ poate creşte până la o valoare mai mare sau egală 
cu valoarea contabilă a activului. Dacă se întâmplă acest lucru, cheltuielile cu 
amortizarea activului sunt egale cu zero, cu excepţia cazului în care şi până 
când valoarea sa reziduală descreşte ulterior până la o valoare inferioară valorii 
contabile a activului.

71. Amortizarea unui activ începe când acesta este disponibil pentru utilizare, 
adică atunci când se află la locul şi în starea necesare pentru a putea funcţiona 
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în maniera dorită de conducere. Amortizarea unui activ încetează atunci când 
activul este derecunoscut. Prin urmare, amortizarea nu încetează atunci când 
activul nu este utilizat sau când este retras din utilizarea activă şi de ţinut în 
vederea cedării, cu excepţia cazului în care acesta este complet amor ti zat. Cu 
toate acestea, conform metodelor de amortizare bazate pe utilizare, cheltuielile 
cu amortizarea pot fi zero atunci când nu există producţie.

72. Beneficiile economice viitoare sau potenţialul de servicii încorporate într-un 
element de imobilizări corporale sunt consumate de o entitate în principal 
prin utilizarea activului. Totuşi, alţi factori, cum ar fi uzura morală tehnică sau 
comercială şi uzura fizică ale activului atunci când nu este folosit, au adesea 
drept rezultat diminuarea beneficiilor economice sau a potenţialului de servicii 
care ar fi putut fi obţinute de la activul respectiv. În consecinţă, toţi factorii 
următori sunt luaţi în considerare la determinarea duratei de viaţă utilă a unui 
activ:

(a) Utilizarea preconizată a activului. Utilizarea este evaluată în raport cu 
capacitatea sau producţia fizică preconizată a activului.

(b) Uzura fizică preconizată, care depinde de factori operaţionali cum ar fi 
numărul de ture pentru care va fi utilizat activul şi programul de reparaţii 
şi întreţinere, precum şi păstrarea şi întreţinerea activului atunci când 
nu este utilizat.

(c) Uzura morală tehnică sau comercială care rezultă din modificările sau 
îmbunătăţirile producţiei ori dintr-o modificare a cererii de pe piaţă pen-
tru produsul sau serviciul furnizat de activ. Reducerile viitoare în preţul 
de vânzare al unui element care a fost produs utilizând un activ ar putea 
indica o aşteptare referitoare la uzura morală tehnică sau comercială a 
activului, care, la rândul său, ar putea reflecta o reducere a beneficiilor 
eco nomice viitoare sau a potenţialului de servicii încorporate în activ.

(d) Limitele legale sau de natură similară privind utilizarea activului, cum 
ar fi datele de expirare a contractelor de leasing aferente.

73. Durata de viaţă utilă a unui activ este definită în sensul utilităţii preconizate a 
activului pentru entitate. Politica de gestionare a activelor unei entităţi poate in-
clude cedarea activelor după o perioadă specificată de timp sau după consumarea 
unui procent specificat din beneficiile economice viitoare sau potenţialul de 
servicii încorporate în activ. Prin urmare, durata de viaţă utilă a unui activ poate 
fi mai scurtă decât durata sa de viaţă economică. Estimarea duratei de viaţă 
utilă a activului este o problemă de raţionament bazat pe experienţa entităţii 
cu active similare.

74. Terenurile şi clădirile sunt active separabile şi sunt contabilizate separat, chiar 
şi atunci când sunt dobândite împreună. Cu unele excepţii, cum ar fi carierele 
şi amplasamentele utilizate ca gropi de gunoi, terenurile au o durată de viaţă 
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utilă nelimitată şi, prin urmare, nu se amortizează. Clădirile au o durată de 
viaţă utilă limitată şi, prin urmare, sunt active amortizabile. O creştere a valorii 
terenului pe care se află o clădire nu afectează determinarea valorii amortizabile 
a clădirii.

75. În cazul în care costul terenului include costurile de dezasamblare, înlăturare 
şi restaurare, porţiunea respectivă a activului teren este amortizată pe perioada 
beneficiilor sau potenţialului de servicii obţinute din suportarea acelor costuri. 
În unele cazuri, terenul însuşi poate avea o durată de viaţă utilă limitată, situaţie 
în care este amortizat într-un mod care reflectă beneficiile sau potenţialul de 
servicii care vor deriva din el.

Metoda de amortizare

76. Metoda de amortizare utilizată trebuie să reflecte ritmul preconizat de 
con sumare de către entitate a beneficiilor economice viitoare sau a poten-
ţialului de servicii ale activului.

77. Metoda de amortizare aplicată unui activ trebuie revizuită cel puţin la fie-
care dată de raportare anuală şi, dacă se constată o modificare semnifi ca tivă 
a ritmului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare sau a 
potenţialului de servicii aduse de acel activ, metoda trebuie schim bată pen
tru a reflecta ritmul modificat. O astfel de modificare trebuie contabilizată 
drept modificare de estimare contabilă în conformitate cu IPSAS 3.

78. Pot fi folosite diverse metode de amortizare pentru alocarea sistematică a va-
lorii amortizabile a unui activ de-a lungul duratei sale de viaţă utilă. Aceste 
metode includ metoda liniară, metoda amortizării degresive şi metoda unităţilor 
de producţie. Amortizarea liniară are drept rezultat o cheltuială constantă de-a 
lungul duratei de viaţă utilă dacă valoarea reziduală a activului nu se modifică. 
Metoda degresivă are ca rezultat o cheltuială de amortizare descrescătoare de-a 
lungul duratei de viaţă utilă. Metoda unităţilor de producţie are ca rezultat o 
cheltuială pe baza utilizării sau producţiei preconizate. Entitatea selectează 
me toda care reflectă cel mai fidel ritmul preconizat de consum al beneficiilor 
economice viitoare sau al potenţialului de servicii înglobate în activ. Metoda 
respectivă este aplicată consecvent de la o perioadă la alta, cu excepţia cazului 
în care există o modificare a ritmului preconizat de consum al acelor beneficii 
economice viitoare sau al acelui potenţial de servicii.

78A. O metodă de amortizare care se bazează pe veniturile generate de o activitate 
care include utilizarea unui activ nu este adecvată. Veniturile generate de o 
activi tate care include utilizarea unui activ reflectă în general alţi factori decât 
consu mul beneficiilor economice sau al potenţialului de servicii aferente activu-
lui. De exemplu, veniturile sunt afectate de alte intrări şi procese, de activităţile 
de vân zare şi de modificările preţurilor şi volumelor vânzărilor. Componenta 
de preţ a veniturilor poate fi afectată de inflaţie, care nu are niciun efect asupra 
modului în care este consumat activul.
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Depreciere

79. Pentru a determina dacă un element de imobilizări corporale este sau nu depre-
ciat, o entitate aplică, după caz, IPSAS 21 sau IPSAS 26, Deprecierea activelor 
generatoare de numerar. Aceste standarde explică modul în care o entitate re-
vizuieşte valoarea contabilă a activelor sale, modul în care determină valoarea 
recuperabilă a serviciilor sau valoarea recuperabilă a unui activ, precum şi 
mo mentul în care recunoaşte o pierdere din depreciere sau reia recunoaşterea 
unei pierderi din depreciere.

Compensaţii pentru depreciere

80. Compensaţiile de la terţi pentru elementele de imobilizări corporale care 
au fost depreciate, pierdute sau abandonate trebuie incluse în surplus sau 
deficit atunci când compensaţiile devin exigibile.

81. Deprecierile sau pierderile de elemente de imobilizări corporale, pretențiile sau 
plățile aferente de compensații de la terți și orice cumpărări sau construiri ul-
terioare de active de înlocuire constituie evenimente economice separate care 
sunt contabilizate separat, după cum urmează:

(a) Deprecierile elementelor de imobilizări corporale sunt recunoscute în 
conformitate cu IPSAS 21 sau cu IPSAS 26, după caz;

(b) Derecunoaşterea elementelor de imobilizări corporale scoase din uz sau 
cedate este determinată în conformitate cu prezentul standard;

(c) Compensaţiile primite de la terţi pentru elementele de imobilizări cor-
porale care au fost depreciate, pierdute sau abandonate sunt incluse în 
determinarea surplusului sau deficitului când acestea devin exigibile; şi

(d) Costul elementelor de imobilizări corporale restaurate, cumpărate sau con  -
struite ca înlocuiri este determinat în conformitate cu prezentul stan dard.

Derecunoaştere
82. Valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale trebuie dere-

cunoscută:

(a) La cedare; sau 

(b) Atunci când nu se preconizează beneficii economice viitoare sau 
po tenţial de servicii din utilizarea sau cedarea sa.

83. Câştigul sau pierderea care rezultă din derecunoaşterea unui element de 
imobilizări corporale trebuie inclus(ă) în surplus sau deficit atunci când 
ele mentul este derecunoscut (cu excepţia situației în care IPSAS 13 prevede 
altceva în cazul unei vânzări şi al unui leaseback). 

83A. Totuși, o entitate care pe parcursul activităților sale obișnuite vinde în mod 
repetat elemente de imobilizări corporale pe care le-a deținut pentru închiriere 
către alții va transfera astfel de active la stocuri la valoarea lor contabilă atunci 
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când ele încetează să fie închiriate și sunt deținute în vederea vânzării. Încasările 
în urma vânzării unor astfel de active vor fi recunoscute drept venituri în con-
formitate cu IPSAS 9, Venituri din tranzacţii de schimb.

84. Cedarea unui element de imobilizări corporale poate avea loc în mai multe 
mo duri (de exemplu, prin vânzare, prin încheierea unui contract de leasing sau 
prin donaţie). La determinarea datei de cedare a unui element, o entitate aplică 
criteriile din IPSAS 9 pentru recunoaşterea veniturilor din vânzarea bunurilor. 
IPSAS 13 se aplică pentru cedarea prin vânzare şi leaseback.

85. Dacă, în conformitate cu principiul de recunoaştere de la punctul 14, o entitate 
re cunoaşte în valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale cos-
tul unei înlocuiri parţiale a elementului, atunci aceasta derecunoaşte valoarea 
contabilă a părţii înlocuite indiferent dacă partea înlocuită a fost amortizată 
separat. Dacă o entitate nu poate determina valoarea contabilă a părţii înlocuite, 
ea poate utiliza costul înlocuirii ca indicaţie a valorii costului părţii înlocuite 
la momentul dobândirii sau construcţiei.

86. Câştigul sau pierderea care rezultă din derecunoaşterea unui element de 
imobilizări corporale trebuie determinat(ă) ca fiind diferenţa dintre înca-
sările nete din cedare, dacă există, şi valoarea contabilă a elementului.

87. Contravaloarea de primit la cedarea unui element de imobilizări corporale este 
recunoscută iniţial la valoarea sa justă. Dacă plata pentru element este amânată, 
contravaloarea primită este recunoscută iniţial la echivalentul în numerar al 
pre ţului. Diferenţa dintre valoarea nominală a contravalorii şi echivalentul în 
numerar al preţului este recunoscută ca venit din dobânzi în conformitate cu 
IPSAS 9, reflectând randamentul propriu-zis al creanţei.

Prezentarea informaţiilor
88. Situaţiile financiare trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fie care 

clasă de imobilizări corporale recunoscute în situaţiile financiare:

(a) Bazele de evaluare folosite la determinarea valorii contabile brute;

(b) Metodele de amortizare utilizate;

(c) Duratele de viaţă utilă sau ratele de amortizare folosite;

(d) Valoarea contabilă brută şi amortizarea cumulată (agregată cu pier-
derile cumulate din depreciere) la începutul şi la sfârşitul perioa  dei; 
şi

(e) O reconciliere a valorii contabile de la începutul şi sfârşitul peri-
oadei, prezentând:

(i) Intrările;

(ii) Cedările;
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(iii) Achiziţiile rezultate din combinări de operațiuni din sectorul 
public;

(iv) Creşterile sau reducerile rezultate din reevaluări pe baza 
punctelor 44, 54 şi 55 şi din pierderile din depreciere (dacă 
există) recunoscute sau reluate direct în activele nete / capi
talurile proprii în conformitate cu IPSAS 21 sau IPSAS 26, 
după caz;

(v) Pierderile din depreciere recunoscute în surplus sau deficit 
în conformitate cu IPSAS 21 sau IPSAS 26, după caz;

(vi) Pierderile din depreciere reluate în surplus sau deficit în con-
formitate cu IPSAS 21 sau IPSAS 26, după caz;

(vii) Amortizarea;

(viii) Diferenţele nete de schimb valutar rezultate în urma conversiei 
situaţiilor financiare din moneda funcţională într-o monedă 
de prezentare diferită, inclusiv conversia unei operaţiuni din 
străinătate în moneda de prezentare a entităţii raportoare; şi

(ix) Alte modificări.

89. Situaţiile financiare trebuie de asemenea să prezinte următoarele informaţii 
pentru fiecare clasă de imobilizări corporale recunoscute în situaţiile finan-
ciare:

(a) Existenţa şi valorile corespunzătoare restricţiilor asupra titlului 
de proprietate şi imobilizărilor corporale acordate drept titluri de 
valoare pentru datorii;

(b) Valoarea cheltuielilor recunoscute în valoarea contabilă a unui ele
ment de imobilizări corporale în cursul construcţiei sale;

(c) Valoarea angajamentelor contractuale pentru achiziţia unor imo-
bilizări corporale; şi

(d) Valoarea compensaţiilor de la terţe părţi pentru elementele de 
imobilizări corporale care s-au depreciat, au fost pierdute sau la care 
s-a renunţat, care este inclusă în surplus sau deficit, dacă aceasta 
nu este prezentată separat în situaţia propriu-zisă a performanţei 
financiare.

90. Selectarea metodei de amortizare şi estimarea duratei de viaţă utilă a activelor 
sunt probleme de raţionament. Prin urmare, prezentarea metodelor adoptate şi a 
duratelor de viaţă utilă estimate sau a ratelor de amortizare le oferă utilizatorilor 
situaţiilor financiare informaţii care le permit analizarea politicilor selectate de 
conducere şi dă posibilitatea realizării de comparaţii cu alte entităţi. Din ace-
leaşi motive, este necesar să se prezinte următoarele informaţii:
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(a) Amortizarea, fie recunoscută în surplus sau deficit, fie ca parte a costului 
altor active, pe parcursul unei perioade; şi 

(b) Amortizarea cumulată la sfârşitul perioadei.

91. În conformitate cu IPSAS 3, o entitate trebuie să prezinte natura şi efectul unei 
modificări a estimărilor contabile care afectează perioada curentă sau se pre-
conizează că va avea un efect asupra perioadelor ulterioare. Pentru imo   bilizările 
corporale, o astfel de prezentare de informaţii poate rezulta din modificările 
estimărilor referitoare la:

(a) Valorile reziduale;

(b) Costurile estimate de dezasamblare, înlăturare şi restaurare a elemen-
te lor de imobilizări corporale;

(c) Duratele de viaţă utilă; şi

(d) Metodele de amortizare.

92. În cazul în care o clasă de imobilizări corporale este înregistrată la valori 
reeva luate, trebuie prezentate următoarele informaţii:

(a) Data intrării în vigoare a reevaluării;

(b) Dacă a fost implicat un evaluator independent;

(c) Metodele şi ipotezele semnificative aplicate pentru estimarea valo
rilor juste ale activelor;

(d) Măsura în care valorile juste ale activelor au fost determinate direct 
în raport cu prețurile observabile pe o piață activă sau cu tranzacții 
recent realizate în condiții obiective ori au fost estimate prin utiliza
rea altor tehnici de evaluare;

(e) Surplusul din reevaluare, indicând modificarea aferentă perioadei 
şi orice alte restricţii aferente distribuirii soldului către acţionari;

(f) Suma tuturor surplusurilor din reevaluare pentru elemente indivi-
duale de imobilizări corporale din respectiva clasă; şi

(g) Suma tuturor deficitelor din reevaluare pentru elemente individuale 
de imobilizări corporale din respectiva clasă.

93. În conformitate cu IPSAS 21 şi IPSAS 26, o entitate prezintă informaţii referi-
toare la imobilizările corporale depreciate în plus faţă de informaţiile prevăzute 
la punctul 88 litera (e) subpunctele (iv)-(vi).

94. Utilizatorii situaţiilor financiare pot considera ca fiind relevante pentru nevoile 
lor şi următoarele informaţii:
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(a) Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale scoase temporar din uz;

(b) Valoarea contabilă brută a oricăror imobilizări corporale amortizate 
integral şi care sunt încă în uz;

(c) Valoarea contabilă a imobilizărilor corporale retrase din utilizarea activă 
şi deţinute în vederea cedării; şi

(d) Atunci când se aplică modelul bazat pe cost, valoarea justă a imobi li ză-
rilor corporale atunci când aceasta este semnificativ diferită de valoarea 
contabilă.

 Prin urmare, entităţile sunt încurajate să prezinte aceste valori.

Prevederi tranzitorii
95. [Eliminat]

96. [Eliminat]

97. [Eliminat]

98. [Eliminat]

99. [Eliminat]

100. [Eliminat]

101. [Eliminat]

102. [Eliminat]

103. [Eliminat]

104. [Eliminat]

105. Pentru entităţile care au aplicat anterior IPSAS 17 (2001), dispoziţiile de 
la punctele 38-40 privind evaluarea iniţială a unui element de imobilizări 
corporale dobândit în urma unei tranzacţii de schimb de active trebuie 
aplicate prospectiv numai pentru tranzacţiile viitoare.

106. [Eliminat]

106A. Punctul 50 a fost modificat de documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 2014 
emis în ianuarie 2015. O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente 
pentru toate reevaluările recunoscute în perioadele anuale care încep la data 
aplicării iniţiale a acelui amendament sau ulterior acestei date şi în perioada 
anuală imediat anterioară.

Data intrării în vigoare
107. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2008 sau ulterior 
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acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2008, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

107A. Punctul 83A a fost adăugat, iar punctul 84 a fost modificat de documen
tul Îmbunătăţiri la IPSASuri emis în ianuarie 2010. O entitate trebuie 
să aplice respectivele amendamente pentru situaţiile financiare anuale 
care aco      peră perioadele care încep la 1 ianuarie 2011 sau ulterior acestei 
date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
amendamentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 
2011, en  ti tatea trebuie să prezinte acest fapt şi, în acelaşi timp, să aplice 
amendamentul afe rent pentru IPSAS 2, Situaţiile fluxurilor de trezorerie.

107B. Punctul 8 a fost modificat de documentul Îmbunătăţiri la IPSASuri emis 
în ianuarie 2010. O entitate trebuie să aplice prospectiv respectivul amen
dament pentru situaţiile financiare anuale care acoperă perioadele care 
încep la 1 ianuarie 2011 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea 
anterior acestei date în cazul în care o entitate aplică, de asemenea, amen
damentele la punctele 12, 13, 29, 40, 57, 59, 62, 62A, 62B, 63, 66 şi 101A din 
IPSAS 16 în acelaşi timp. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o 
perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2011, entitatea trebuie 
să prezinte acest fapt.

107C. Punctele 5 şi 7 au fost modificate de IPSAS 32, Angajamente de conce si  u ne 
a serviciilor: concedenţi, emis în octombrie 2011. O entitate trebuie să aplice 
respectivele amendamente pentru situaţiile financiare anuale care aco pe-
ră pe  rioadele care încep la 1 ianuarie 2014 sau ulterior acestei date. Se 
încura jează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amen
damentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2014, 
entitatea trebuie să prezinte acest fapt şi, în acelaşi timp, să aplice IPSAS 32, 
amendamentele la punctele 6 şi 42A din IPSAS 5, amendamentele la punc
tele 25-27 şi 85B din IPSAS 13, amendamentele la punctele 2 şi 125A din 
IPSAS 29 şi amendamentele la punctele 6 şi 132A din IPSAS 31.

107D. Punctele 79, 81, 83 și 93 au fost modificate de documentul Îmbunătățiri la 
IPSASuri emis în ianuarie 2011. O entitate trebuie să aplice respectivele 
amendamente pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele 
care încep la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date. Se încurajează apli
carea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru 
o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2013, entitatea trebuie 
să prezinte acest fapt.

107E. Punctele 17, 50 şi 72 au fost modificate, iar punctele 78A şi 106A au fost 
adăugate de documentul Îmbunătăţiri la IPSASuri 2014 emis în ianuarie 
2015. O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente prospectiv 
pentru situaţiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
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1 ianuarie 2015 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o perioadă care 
începe anterior datei de 1 ianuarie 2015, entitatea trebuie să prezinte acest 
fapt.

107F. Punctele 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 şi 108 au fost modificate 
de IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASuri) pe bază de angajamente, 
emis în ianuarie 2015. O entitate trebuie să aplice respectivele amenda
mente pentru situaţiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep 
la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică IPSAS 33 pentru o perioadă care începe 
anterior datei de 1 ianuarie 2017, atunci amendamentele trebuie aplicate 
şi pentru acea perioadă anterioară.

107G. Punctele 5, 20 și 52 au fost modificate de documentul Îmbunătățiri la IPSASuri 
2015, emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivele amen
damente pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care 
încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea 
anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o 
perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, entitatea trebuie 
să prezinte acest fapt.

107H. Punctele 6, 13 și 52 au fost modificate și punctul 36A a fost adăugat de 
do cumentul Îmbunătățiri la IPSASuri 2015, emis în aprilie 2016. O entitate 
trebuie să aplice respectivele amendamente pentru situațiile financiare 
anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică amendamentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2017, entitatea trebuie să prezinte acest fapt. O entitate trebuie 
să aplice acele amendamente retroactiv, în conformitate cu IPSAS 3, Po
litici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori, cu excepția si-
tuațiilor prevăzute la punctul 107I.

107I. În perioada de raportare în care sunt aplicate pentru prima dată amen
damentele la IPSAS 17 și IPSAS 27 din partea a IV-a a documentului 
Îm  bu nătățiri la IPSASuri 2015 nu este necesar ca o entitate să prezinte 
informațiile cantitative prevăzute la punctul 33 litera (f) din IPSAS 3 
pentru perioada curentă. Totuși, o entitate trebuie să prezinte informațiile 
cantitative prevăzute la punctul 33 litera (f) din IPSAS 3 pentru fiecare 
perioadă prezentată.

107J. O entitate poate alege să evalueze un element de tipul plantelor productive 
la valoarea sa justă la începutul primei perioade prezentate în situațiile 
financiare pentru perioada de raportare în care entitatea aplică pentru 
prima dată amendamentele la IPSAS 17 și IPSAS 27 din partea a IV-a a 
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documentului Îmbunătățiri la IPSASuri 2015 și să utilizeze valoarea justă 
respectivă drept costul său presupus la acea dată. Orice diferențe dintre 
valoarea contabilă anterioară și valoarea justă trebuie recunoscute în sur-
plusurile/deficitele cumulate de deschidere la începutul primei perioade 
prezentate.

107K. Punctele 3 și 4 au fost eliminate de documentul Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente 
pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o perioadă care 
începe anterior datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte acest 
fapt.

107L. Documentul Deprecierea activelor reevaluate (Amendamente la IPSAS 21 și 
IPSAS 26) a adăugat punctul 51A. O entitate trebuie să aplice respectivul 
amendament pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele 
care încep la 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. Se încurajează apli
carea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică respectivul amendament 
pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2018, entitatea 
trebuie să prezinte acest fapt.

107M. Punctul 31 a fost modificat de IPSAS 39, Beneficiile angajaților, emis în 
iulie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivul amendament pentru 
situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 
2018 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei 
date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o perioadă care începe 
anterior datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte acest fapt 
și, în același timp, să aplice IPSAS 39.

107N. Punctele 60 și 88 au fost modificate de IPSAS 40, Combinări de operațiuni 
din sectorul public, emis în ianuarie 2017. O entitate trebuie să aplice aceste 
amendamente pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele 
care încep la 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei date. Se încurajează 
aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică aceste amendamente 
pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2019, entitatea 
trebuie să prezinte acest fapt și, în același timp, să aplice IPSAS 40.

107O. Punctul 106 a fost modificat de documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2018, 
emis în octombrie 2018. O entitate trebuie să aplice acest amendament 
pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior 
acestei date.

107P. Punctul 5 a fost modificat și punctul 106 a fost eliminat de documentul 
Îmbunătățiri la IPSAS 2019, emis în ianuarie 2020. O entitate trebuie să 
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aplice aceste amendamente pentru situațiile financiare anuale care acoperă 
perioadele care încep la 1 ianuarie 2021 sau ulterior acestei date. Se permite 
aplicarea anterior acestei date.

108. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
definiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
gajamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.

Retragerea IPSAS 17 (2001)
109. Prezentul standard înlocuieşte IPSAS 17, Imobilizări corporale, emis în 2001.
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Anexă

Amendamente la alte IPSAS-uri
[Eliminată]
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 17. 

Revizuirea IPSAS 17 ca rezultat al Proiectului general de îmbunătăţiri al IASB 
din 2003

Context

BC1. Programul IPSASB de convergenţă cu IFRS-urile este un element important în 
programul de lucru al IPSASB. Politica IPSASB este ca IPSAS-urile pe bază de 
angajamente să fie convergente cu IFRS-urile emise de către IASB atunci când 
este adecvat pentru entităţile din sectorul public. 

BC2. IPSAS-urile pe bază de angajamente care sunt convergente cu IFRS-urile păstrează 
dispoziţiile, structura şi textul IFRS-urilor, cu excepţia cazului în care există un 
motiv specific sectorului public care să justifice o abatere. Abaterea de la IFRS-ul 
echivalent are loc atunci când dispoziţiile sau terminologia din IFRS nu sunt 
adecvate pentru sectorul public sau atunci când este necesară includerea unui 
co men tariu sau a unor exemple suplimentare pentru a ilustra anumite dispoziţii în 
contextul sectorului public. Diferenţele dintre IPSAS-uri şi IFRS-urile echivalente 
sunt identificate în Comparaţia cu IFRS, inclusă în fiecare IPSAS.

BC3. În mai 2002, IASB a emis un proiect de expunere cu amendamente propuse pentru 
13 Standarde Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri)2 ca parte a Proiectului său 
general de îmbunătăţiri. Obiectivele Proiectului general de îmbunătăţiri al IASB 
au fost „reducerea sau eliminarea alternativelor, redundanţelor şi conflictelor 
din cadrul standardelor, tratarea unor aspecte de convergenţă şi efectuarea altor 
îm bunătăţiri”. IAS-urile finale au fost emise în decembrie 2003.

BC4. IPSAS 17, emis în decembrie 2001, se baza pe IAS 16 (revizuit în 1998), Imo-
bilizări corporale, care a fost reemis în decembrie 2003. La sfârşitul anului 2003, 
prede cesorul IPSASB, Comitetul pentru Sectorul Public (PSC),3 a iniţiat un proiect 
de îmbunătăţire a IPSAS-urilor pentru convergenţa IPSAS-urilor, atunci când este 
adecvat, cu IAS-urile îmbunătăţite emise în decembrie 2003. 

BC5. IPSASB a analizat IAS 16 îmbunătăţit şi a fost de acord, în general, cu moti  vele 
IASB pentru revizuirea IAS-ului şi cu amendamentele efectuate, cu excepţia celor 
menţionate la punctul BC6. (Bazele pentru concluzii ale IASB nu sunt reproduse 
aici. Abonaţii la Serviciul complet de abonamente al IASB pot consulta Bazele 

2 Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri) au fost emise de predecesorul IASB, Comitetul 
pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate. Standardele emise de IASB sunt intitulate Standarde 
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri). IASB a definit IFRS-urile ca fiind formate din 
IFRS-uri, IAS-uri şi Interpretările standardelor. În unele cazuri, IASB a modificat, mai degrabă decât 
a înlocuit, IAS-urile, caz în care vechiul număr al IAS-ului rămâne neschimbat.

3 PSC a devenit IPSASB atunci când Consiliul IFAC a modificat mandatul PSC pentru ca acesta să devină 
un consiliu independent de normalizare, în noiembrie 2004.
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pentru concluzii pe website-ul IASB la adresa http://www.iasb.org.) În cazurile 
în care IPSAS-urile se abat de la IAS-urile corespunzătoare, prezenta Bază pentru 
concluzii explică motivele specifice sectorului public care au determinat abaterea.

BC6. IAS 16, Imobilizări corporale, defineşte valoarea recuperabilă drept „cea mai 
mare valoare dintre preţul net de vânzare al unui activ şi valoarea sa de utili-
zare”. IPSAS 17 defineşte valoarea recuperabilă drept „cea mai mare valoare 
din tre valoarea justă a unui activ generator de numerar minus costurile generate 
de vânzare şi valoarea sa de utilizare”. Definiţia din IPSAS 17 este aceeaşi ca în 
IPSAS 26, Deprecierea activelor generatoare de numerar, dar nu este aceeaşi 
ca în IAS 16. IPSASB este de părere că definiţia din IPSAS 17 este adecvată 
de  oa rece: 

(a) IPSAS 17 impune unei entităţi să determine valoarea recuperabilă a servi-
ciilor în conformitate cu IPSAS 21, Deprecierea activelor generatoare de 
fluxuri nemonetare.

(b) IPSAS 21 impune unei entităţi să determine valoarea recuperabilă a servi-
ciilor în conformitate cu IPSAS 26.

BC7. IAS 16 a fost modificat ulterior ca o consecinţă a IFRS-urilor emise după de-
cembrie 2003. IPSAS 17 nu include amendamentele aferente care rezultă din 
IFRS-urile emise după decembrie 2003. Aceasta deoarece IPSASB nu a examinat 
încă şi nu şi-a format o părere cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor din acele 
IFRS-uri pentru entităţile din sectorul public. 

Revizuirea IPSAS 17 ca rezultat al documentului Îmbunătăţiri la IFRSuri 
emis de IASB în 2008

BC8. IPSASB a analizat revizuirile la IAS 16 incluse în documentul Îmbunătăţiri la 
IFRS-uri emis de IASB în mai 2008 şi în general a fost de acord cu motivele 
IASB pentru revizuirea standardului. IPSASB a ajuns la concluzia că nu existau 
motive specifice sectorului public pentru a nu adopta amendamentele.

Revizuirea IPSAS 17 ca rezultat al documentelor Îmbunătăţiri la IFRSuri şi 
Amendamente cu domeniu de aplicare limitat, emise în mai 2012, decembrie 2013 
şi mai 2014

BC9. IPSASB a analizat revizuirile la IAS 16 incluse în documentele Îmbunătăţiri la 
IFRS-uri şi Clarificarea metodelor de depreciere şi amortizare acceptabile, emise 
de IASB în mai 2012, decembrie 2013 şi mai 2014, şi în general a fost de acord 
că nu există motive specifice sectorului public pentru a nu adopta respectivele 
amendamente.

Revizuirea IPSAS 17 ca rezultat al părții a III-a a documentului Îmbunătățiri la 
IPSASuri 2015: aspecte semnalate de părțile interesate

BC10. Orientările pentru raportarea Statisticilor privind Finanțele Guvernamentale (GFS) 
utilizează termenul „sisteme de armament” pentru a descrie elementele folosite 
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permanent pentru furnizarea de servicii de apărare, chiar dacă pe timp de pace 
sunt utilizate doar pentru descurajare. IPSASB a ajuns la concluzia că înlocuirea 
termenului „echipament militar specializat” din IPSAS cu termenul „sisteme de 
armament” din GFS și includerea unei descrieri ar clarifica aplicabilitatea IPSAS 17, 
Imobilizări corporale, crescând în același timp consecvența cu orientările pentru 
raportarea GFS.

BC11. Un respondent a sugerat că definiția propusă pentru sistemele de armament ar 
putea fi nejustificat de limitată și, prin urmare, ar putea exclude unele active, 
cum ar fi vehiculele militare specializate nearmate sau care nu oferă o capacitate 
defensivă directă. IPSASB consideră că definiția sistemelor de armament include 
astfel de vehicule cu sau fără arme, cu condiția ca acestea să îndeplinească funcția 
specializată căreia îi sunt destinate.

Revizuirea IPSAS 17 ca rezultat al documentului Amendamente cu domeniu de 
aplicare limitat, emis de IASB în iunie 2014

BC12. IPSASB a analizat revizuirile la IAS 16 incluse în documentul cuprinzând amen-
damente cu domeniu de aplicare limitat intitulat Agricultura: plante productive 
(Amendamente la IAS 16 și IAS 41), emis de IASB în iunie 2014, și în general a 
fost de acord că nu existau motive specifice sectorului public pentru a nu adopta 
amendamentele.

Revizuirea IPSAS 17 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC13. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. Această 
reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel: 

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea 
referitoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de Conta-
bilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a entităților 
din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1.

Deprecierea activelor reevaluate (Amendamente la IPSAS 21 și IPSAS 26)

BC14. Drept consecință a amendamentelor la IPSAS 21, Deprecierea activelor genera-
toare de fluxuri nemonetare, și la IPSAS 26, Deprecierea activelor generatoare 
de numerar, IPSASB a decis să adauge punctul 51A pentru a clarifica faptul că 
recunoașterea pierderilor din depreciere și a reluărilor pierderilor din depreciere 
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aferente unui activ ori grup de active nu determină necesitatea reevaluării întregii 
clase de active căreia îi aparține activul sau grupul de active.

Revizuirea IPSAS 17 ca rezultat al documentului Îmbunătățiri la IPSAS 2018

BC15. Punctul 106 include prevederi tranzitorii pentru acele entități care beneficiau 
deja de prevederile pentru perioada de tranziție de cinci ani incluse anterior în 
IPSAS 17. Aceste prevederi au fost reformulate după eliminarea altor prevederi 
tranzitorii (la care se referea anterior punctul 106) ca urmare a emiterii IPSAS 33, 
Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Contabilitate 
pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente.

Revizuirea IPSAS 17 ca rezultat al documentului Îmbunătățiri la IPSAS 2019

BC16. Punctele 5 și 106 includ pentru entități prevederi tranzitorii privind recunoașterea 
imobilizărilor corporale pe o perioadă de cinci ani. Aceste prevederi tranzitorii au 
fost eliminate ca rezultat al emiterii IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a 
Standardelor Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) 
pe bază de angajamente.
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Îndrumări de implementare
Prezentele îndrumări însoţesc, dar nu fac parte din IPSAS 17.

Frecvenţa reevaluării imobilizărilor corporale

IG1. Punctul 44 din IPSAS 17 impune entităților care adoptă modelul de reevaluare să 
evalueze activele la o valoare reevaluată care nu diferă în mod semnificativ față de 
cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data de raportare. Punctul 49 
din IPSAS 17 specifică faptul că frecvența reevaluărilor depinde de modificările 
valorilor juste ale elementelor de imobilizări corporale care sunt reevaluate. 
Atunci când valoarea justă a unui activ reevaluat este semnificativ diferită față de 
valoarea sa contabilă, se impune o nouă reevaluare. Scopul acestor îndrumări este 
de a ajuta entitățile care adoptă modelul de reevaluare să determine dacă valorile 
contabile diferă în mod semnificativ față de valoarea justă la data de raportare.

IG2. O entitate evaluează la fiecare dată de raportare dacă există vreun indiciu privind 
faptul că valoarea contabilă a unui activ reevaluat poate să difere semnificativ 
faţă de valoarea care ar fi determinată dacă activul ar fi reevaluat la data de ra-
portare. Dacă există vreun indiciu în acest sens, entitatea determină valoarea justă 
a activului şi reevaluează activul la acea valoare.

IG3. La evaluarea măsurii în care există vreun indiciu privind faptul că valoarea con-
tabilă a unui activ reevaluat poate să difere semnificativ faţă de valoarea care 
ar fi determinată dacă activul ar fi reevaluat la data de raportare, o entitate ia în 
considerare minimum următoarele indicii: 

 Surse externe de informaţii

(a) Modificări semnificative care afectează entitatea și care au avut loc pe par-
cursul perioadei sau vor avea loc în viitorul apropiat în mediul tehnologic, 
comercial, economic sau juridic în care entitatea își desfășoară activitatea 
sau pe piața căreia îi este destinat activul;

(b) Acolo unde există piaţă pentru activele entităţii, valorile de piaţă sunt dife-
rite faţă de valorile lor contabile;

(c) Pe parcursul perioadei, un indice al preţului relevant pentru activ a suferit 
o modificare semnificativă; 

 Surse interne de informaţii

(d) Există probe ale uzurii fizice sau uzurii morale a unui activ;

(e) Pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative care afectează 
entitatea, sau se preconizează că se vor produce în viitorul apropiat astfel de 
modificări, în ceea ce privește gradul sau modul în care un activ este utilizat 
sau se preconizează că va fi utilizat. Modificările nefavorabile includ situațiile 
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în care un activ rămâne neutilizat sau planurile de a ceda un activ anterior datei 
preconizate, precum și reevaluarea duratei de viață utilă a activului ca fiind 
mai degrabă determinată decât nedeterminată. Modificările favorabile includ 
cheltuielile de capital suportate pe parcursul perioadei pentru a îmbunătăți 
sau a spori un activ în plus față de standardul de performanță evaluat imediat 
înainte de a face cheltuiala; şi

(f) Raportările interne pun la dispoziție probe cu privire la faptul că performanța 
economică a unui activ este sau va fi mai scăzută sau mai ridicată decât cea 
preconizată. 

IG4. Lista de la punctul IG3 nu este exhaustivă. O entitate poate identifica alte indicii 
privind faptul că valoarea contabilă a unui activ reevaluat poate să difere semni-
ficativ faţă de valoarea care ar fi determinată dacă activul ar fi reevaluat la data 
de raportare. Existenţa acestor indicii suplimentare ar semnala, de asemenea, 
faptul că entitatea trebuie să reevalueze activul la valoarea justă curentă la data 
de raportare.
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Exemplu ilustrativ
Prezentări de informaţii

IE1. Administraţia Domeniului Public este o entitate a sectorului public care contro-
lează o gamă largă de imobilizări corporale, fiind responsabilă cu înlocuirea şi 
întreţinerea proprietăţilor. Următoarele sunt extrase din notele la Situaţia poziţiei 
sale financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 20X1 şi ilustrează principalele 
prezentări de informaţii impuse în conformitate cu prezentul standard.

Note

1. Terenuri

(a) Terenul constă în douăzeci de mii de hectare în diverse locaţii. Terenul este 
evaluat la valoarea justă de la 31 decembrie 20X1, determinată de Agenţia 
Naţională a Evaluatorilor, un evaluator independent.

(b) Restricţii asupra titlurilor:

 Cinci sute de hectare de teren (înregistrate la 62.500 unităţi monetare) sunt desem-
nate drept teren de interes naţional şi nu pot fi vândute fără aprobarea legislativului. 
Două sute de hectare (înregistrate la 25.000 unităţi monetare) din terenul de interes 
naţional şi alte două mii de hectare (înregistrate la 250.000 unităţi monetare) din 
restul de teren fac obiectul unor revendicări ale foştilor proprietari înaintate la o 
curte internațională a drepturilor omului, iar aceasta a ordonat ca terenul să nu fie 
cedat până la soluţionarea litigiului; Administraţia recunoaşte jurisdicţia Curţii 
în judecarea acestor cazuri.

2. Clădiri

(a) Clădirile reprezintă clădiri de birouri şi instalații industriale din diferite 
locaţii.

(b) Clădirile sunt iniţial recunoscute la cost, dar fac obiectul reevaluării la 
va loarea justă pe o bază permanentă. Agenţia Naţională a Evaluatorilor de-
termină permanent valoarea justă la intervale scurte de timp. Reevaluările 
sunt actualizate permanent. 

(c) Amortizarea este calculată pe o bază liniară pe durata de viaţă utilă a clădirii. 
Clădirile de birouri au o durată de viaţă utilă de douăzeci şi cinci de ani, iar 
instalațiile industriale au o durată de viaţă utilă de cincisprezece ani.

(d) Administraţia a încheiat cinci contracte pentru construirea de noi clădiri; 
costurile contractuale totale sunt de 250.000 unităţi monetare.

3. Maşini şi echipamente

(a) Maşinile şi echipamentele sunt evaluate la cost minus amortizare.
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(b) Amortizarea este calculată pe o bază liniară pe durata de viaţă utilă a ma-
şinilor şi echipamentelor.

(c) Maşinile şi echipamentele au diferite durate de viaţă utilă:

 Tractoare: 10 ani

 Echipamente de spălat: 4 ani

 Macarale: 15 ani

(d) Administraţia a încheiat un contract pentru a înlocui macaralele pe care le 
utilizează pentru a curăţa şi întreţine clădirile – costul contractat este de 
100.000 unităţi monetare.

4. Mobilier şi accesorii

(a) Mobila şi accesoriile de mobilier sunt evaluate la cost minus amortizare.

(b) Amortizarea este calculată pe o bază liniară pe durata de viaţă utilă a mobilei 
şi a accesoriilor de mobilier.

(c) Toate elementele din cadrul acestei clase au o durată de viaţă utilă de 
cinci ani.
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Comparaţie cu IAS 16
IPSAS 17 se bazează în principal pe IAS 16 (2003), Imobilizări corporale, şi include 
amendamentele efectuate la IAS 16 în cadrul documentului Îmbunătăţiri la IFRS-uri 
emis în mai 2008. La momentul emiterii prezentului standard, IPSASB nu a luat în 
considerare aplicabilitatea IFRS 5, Active imobilizate deţinute în vede rea vân zării şi 
activităţi întrerupte, pentru entităţile din sectorul public; prin urmare, IPSAS 17 nu 
reflectă amendamentele aduse la IAS 16 care decurg din emiterea IFRS 5. Prin ci-
palele diferenţe dintre IPSAS 17 şi IAS 16 (2003) sunt următoarele:

● IPSAS 17 nu impune, dar nici nu interzice recunoaşterea activelor de patrimo-
niu. O entitate care recunoaşte active de patrimoniu trebuie să se conformeze 
dispoziţiilor de prezentare a informaţiilor din cadrul prezentului standard în 
ceea ce priveşte acele active de patrimoniu care au fost recunoscute şi are 
posibilitatea, dar nu îi este impus, să se conformeze cu celelalte dispoziţii din 
cadrul prezentului standard în ceea ce privește acele active de patrimoniu. 
IAS 16 nu conţine o excepţie similară.

● IAS 16 prevede ca elementele de imobilizări corporale să fie evaluate inițial 
la cost. IPSAS 17 stipulează că în cazul în care un element este dobândit fără 
niciun cost sau la un cost nominal, costul său este valoarea sa justă de la data 
dobândirii. IAS 16 prevede ca, în cazul în care o întreprindere adoptă modelul 
de reevaluare și contabilizează elementele de imobilizări corporale la valori 
reevaluate, să fie prezentate valorile echivalente ale costurilor istorice. Această 
dispoziție nu este inclusă în IPSAS 17.

● În conformitate cu IAS 16, creșterile și reducerile din reevaluare pot fi corelate 
doar pe baza elementelor individuale. În conformitate cu IPSAS 17, creșterile 
și reducerile din reevaluare sunt compensate pe baza unei clase de active.

● IIPSAS 17 conține prevederi tranzitorii atât pentru adoptarea inițială, cât și 
pen tru trecerea de la versiunea anterioară a IPSAS 17. IAS 16 cuprinde pre-
vederi tranzitorii doar pentru entitățile care utilizează deja IFRS-urile. IPSAS 17 
cuprinde în mod specific prevederi tranzitorii care le permit entităților să nu 
recunoască imobilizările corporale pentru perioadele de raportare care încep 
la o dată din cadrul unei perioade de cinci ani de la data adoptării pentru 
prima dată a contabilității de angajamente în conformitate cu IPSAS-urile. 
Prevederile tranzitorii le permit, de asemenea, entităților să recunoască 
imobilizările corporale la valoarea justă la adoptarea pentru prima dată a 
prezentului standard. IAS 16 nu include aceste prevederi tranzitorii.

● IPSAS 17 conține definiții ale „pierderii din deprecierea unui activ generator de 
fluxuri nemonetare” și „valorii recuperabile a serviciilor”. IAS 16 nu conține 
aceste definiții.
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● În anumite situaţii, IPSAS 17 utilizează o terminologie diferită faţă de cea 
din IAS 16. Cel mai semnificativ exemplu este utilizarea termenilor „situaţia 
performanţei financiare” şi „active nete / capitaluri proprii” în IPSAS 17. 
Termenii echivalenţi din IAS 16 sunt „situaţia veniturilor şi cheltuielilor” şi 
„capitaluri proprii”.

● IPSAS 17 nu utilizează termenul „venit” (income), care în IAS 16 are un sens 
mai larg decât termenul „venituri” (revenue).

● IPSAS 17 conţine Îndrumări de implementare privind frecvenţa reevaluării 
imobilizărilor corporale. IAS 16 nu conţine îndrumări similare.



IPSAS 18 594

IPSAS 18 − RAPORTAREA PE SEGMENTE
Recunoaştere

Prezentul Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) se 
bazează în principal pe Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 14 (revizuit în 
1997), Raportarea pe segmente, publicat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale 
de Contabilitate (IASB). Extrasele din IAS 14 sunt reproduse în această publicaţie a 
Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 
(IPSASB) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) cu permisiunea Fundaţiei 
pentru Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 

Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) 
este cel publicat de IASB în limba engleză, iar exemplare ale acestora pot fi obţinute 
direct de la departamentul de relații publice al Fundației IFRS, Columbus Building, 
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, United Kingdom.

E-mail: publications@ifrs.org

Internet: www.ifrs.org

IFRS-urile, IAS-urile, Proiectele de expunere şi alte publicaţii ale IASB sunt protejate 
de dreptul de autor al Fundaţiei IFRS.

„IFRS”, „IAS”, „IASB”, „IFRS Foundation”, „International Accounting Standards” 
şi „International Financial Reporting Standards” sunt mărci înregistrate ale Fundaţiei 
IFRS şi nu trebuie utilizate fără acordul Fundaţiei IFRS.

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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IPSAS 18 – RAPORTAREA PE SEGMENTE
Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020.

IPSAS 18, Raportarea pe segmente, a fost emis în iunie 2002.

De la această dată, IPSAS 18 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public (emis în ianuarie 
2017)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2015 (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 37, Angajamente comune (emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 35, Situaţii financiare consolidate (emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori 
(emis în decembrie 2006)

● IPSAS 17, Imobilizări corporale (emis în decembrie 2006)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri (emis în noiembrie 2010)

Tabelul punctelor modificate în IPSAS 18

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

2 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

3 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

16 Modificat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

24 Modificat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

271 Modificat IPSAS 37 ianuarie 2015

IPSAS 3 decembrie 2006

32 Modificat IPSAS 37 ianuarie 2015

34 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

37 Modificat IPSAS 17 decembrie 2006

IPSAS 40 ianuarie 2017

38 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016 

Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

41 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015

Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

57 Modificat IPSAS 3 decembrie 2006

69 Modificat IPSAS 3 decembrie 2006

Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

70 Modificat IPSAS 3 decembrie 2006

76A Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

76B Nou IPSAS 37 ianuarie 2015

76C Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

1 Subpunctele au fost renumerotate.
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

76D Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

76E Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

77 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015

IE Modificat IPSAS 3 decembrie 2006
Documentul  

Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  
noiembrie 2010
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 18, Raportarea pe 
segmente, este prezentat în obiectiv şi la punctele 1-77. Toate punctele au autoritate 
egală. IPSAS 18 trebuie citit în contextul obiectivului său, al Prefeţei la Standardele 
Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi al Cadrului general con-
ceptual de raportare financiară cu scop general pentru entităţile din sectorul public. 
IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori, oferă o bază 
pentru selectarea şi aplicarea politicilor contabile în absenţa unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
Obiectivul prezentului standard este de a stabili principii pentru raportarea informaţiilor 
financiare pe segmente. Prezentarea acestor informaţii: 

(a) Va ajuta utilizatorii situaţiilor financiare să înţeleagă mai bine performanţa ante-
rioară a entităţii şi să identifice resursele alocate pentru susţinerea activităţilor 
majore ale entităţii; şi

(b) Va spori transparenţa raportării financiare şi îi va permite entităţii să îşi îndepli-
nească mai bine obligaţiile legate de răspundere. 

Domeniu de aplicare
1. O entitate care întocmeşte şi prezintă situaţii financiare conform conta bi-

lităţii pe bază de angajamente trebuie să aplice prezentul standard pentru 
prezentarea informaţiilor pe segmente.

2. [Eliminat]

3. [Eliminat]

4. Prezentul standard trebuie aplicat pentru seturile complete de situaţii fi-
nan ciare publicate care sunt conforme IPSAS-urilor.

5. Un set complet de situaţii financiare include o situaţie a poziţiei financiare, o 
situaţie a performanţei financiare, o situaţie a fluxurilor de trezorerie, o situaţie 
care să prezinte modificările în activele nete / capitalurile proprii şi note, con-
form prevederilor din IPSAS 1.

6. Dacă atât situaţiile financiare consolidate ale unui guvern sau ale altei en-
tităţi economice, cât şi situaţiile financiare individuale ale entităţii-mamă 
sunt prezentate împreună, informaţiile pe segmente trebuie să fie prezentate 
doar pe baza situaţiilor financiare consolidate.

7. În anumite jurisdicţii, situaţiile financiare consolidate ale guvernelor sau ale 
altor entităţi economice şi situaţiile financiare individuale ale entităţii care 
controlează sunt compilate şi prezentate împreună într-un singur raport. Atunci 
când se întâmplă acest lucru, raportul care conţine situaţiile financiare consoli-
date ale guvernului sau ale altei entităţi care controlează trebuie să prezinte 
informaţiile pe segmente doar pentru situaţiile financiare consolidate. 

Definiţii
8. [Eliminat]

9. Următorul termen este utilizat în prezentul standard cu înţelesul specifi cat 
în continuare:



RAPORTAREA PE SEGMENTE

 601 IPSAS 18

 Un segment este o activitate distinctă sau un grup distinct de activităţi a (al) 
unei entităţi pentru care este adecvat să se raporteze separat informaţiile 
financiare în vederea (a) evaluării performanţei anterioare a entităţii în 
ceea ce priveşte realizarea obiectivelor sale şi (b) luării deciziilor cu privire 
la alocarea viitoare a resurselor. 

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat.

10. Guvernele şi agenţiile acestora controlează resurse publice semnificative şi 
funcţionează pentru a furniza o mare varietate de bunuri şi servicii cir cum-
scripţiilor lor din diferite regiuni geografice şi din regiuni cu caracteristici 
socioeconomice diferite. Se aşteaptă de la aceste entităţi, şi în unele cazuri li se 
impune în mod oficial, să utilizeze acele resurse eficient şi eficace pentru a-şi 
îndeplini obiectivele. Situaţiile financiare consolidate şi cele ale întregii entităţi 
oferă o imagine de ansamblu (a) a activelor controlate şi a datoriilor suportate 
de entitatea raportoare, (b) a costului serviciilor prestate şi (c) a veniturilor din 
impozite, a alocărilor de la buget şi a recuperărilor de costuri generate pentru 
finanţarea prestării acelor servicii. Totuşi, aceste informaţii agregate nu oferă 
informaţii despre obiectivele operaţionale specifice şi despre activităţile majore 
ale entităţii raportoare şi resursele alocate lor, respectiv costurile acestor obiec-
tive şi activităţi.

11. În majoritatea cazurilor, activităţile entităţii sunt atât de vaste şi cuprind o arie 
atât de largă de regiuni geografice diferite, sau de regiuni cu caracteristici so-
cioeconomice diferite, încât este necesară raportarea unor informaţii financiare 
şi nefinanciare dezagregate despre anumite segmente ale entităţii pentru a oferi 
informaţii relevante în scopuri decizionale și legate de răspundere. 

Raportarea pe segmente
12. O entitate trebuie să îşi identifice segmentele separate în conformitate cu 

dis poziţiile de la punctul 9 din prezentul standard şi trebuie să prezinte 
in for maţii despre acele segmente conform dispoziţiilor de la punctele 51-75 
din prezentul standard.

13. Conform prezentului standard, entităţile din sectorul public vor identifica drept 
segment separat fiecare activitate distinctă sau grup distinct de activităţi pentru 
care trebuie raportate informaţii financiare în vederea (a) evaluării performanţei 
entităţii în îndeplinirea obiectivelor sale şi (b) luării deciziilor cu privire la aloca-
rea resurselor de către entitate. Pe lângă prezentarea informaţiilor prevăzute de 
punctele 51-75 din prezentul standard, entităţile sunt, de asemenea, încurajate 
să prezinte informaţii suplimentare despre segmentele raportate aşa cum se 
specifică în prezentul standard sau după cum se consideră necesar în scopuri 
decizionale și legate de răspundere.
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Structuri de raportare

14. În majoritatea cazurilor, principalele clasificări ale activităţilor identificate 
în documentaţia de buget vor reflecta segmentele pentru care sunt raportate 
informaţii către organismul de conducere şi persoanei de la nivelul ierarhic 
su perior din cadrul entităţii. În majoritatea cazurilor, segmentele raportate 
organismului de conducere şi persoanei de la nivelul ierarhic superior vor 
reflecta, de asemenea, segmentele raportate în situaţiile financiare. Aceasta 
deoa rece organismul de conducere şi persoana de la nivelul ierarhic superior vor 
solicita informaţii despre segmente pentru a le permite (a) să îşi îndeplinească 
responsabilităţile administrative şi să evalueze performanţa entităţii în realizarea 
obiectivelor sale în trecut şi (b) să ia decizii cu privire la alocarea resurselor de 
către entitate în viitor.

15. Determinarea activităţilor care trebuie grupate ca segmente separate şi raportate 
în situaţiile financiare în scopuri decizionale și legate de răspundere implică 
ra ţionament profesional. Pentru a realiza acest raţionament, cei care întocmesc 
situaţiile financiare vor lua în considerare aspecte precum:

(a) Obiectivul raportării informaţiilor financiare pe segment aşa cum se 
prezintă la punctul 9 de mai sus;

(b) Aşteptările membrilor comunităţii şi ale reprezentanţilor lor aleşi sau 
desemnaţi cu privire la activităţile-cheie ale entităţii;

(c) Caracteristicile calitative ale raportării financiare așa cum sunt acestea 
identificate în Cadrul general conceptual de raportare financiară cu 
scop general pentru entitățile din sectorul public; şi

(d) Măsura în care o anumită structură pe segmente reflectă baza pe care 
organismul de conducere şi persoana de la nivelul ierarhic superior 
solicită informaţii financiare care să le permită să evalueze performanţa 
anterioară a entităţii în realizarea obiectivelor sale şi să ia decizii cu pri-
vire la alocarea resurselor pentru a realiza obiectivele entităţii în viitor.

16. La nivelul întregului guvern, informaţiile financiare sunt deseori agregate şi 
raportate într-o manieră care reflectă, de exemplu:

(a) Clasificările economice majore ale activităţilor întreprinse de adminis-
traţia publică, cum ar fi sănătatea, educaţia, apărarea şi asistenţa socială 
(acestea pot reflecta clasificările funcţionale ale guvernelor din Sta-
tisticile privind Finanțele Guvernamentale (GFS)) și ale activităților 
comerciale majore întreprinse de entități comerciale din sectorul public, 
cum ar fi centralele electrice deținute de stat, băncile și entitățile de 
asigurări; sau

(b) Responsabilităţile aferente portofoliilor miniştrilor sau membrilor indi-
viduali ai executivului. Acestea reflectă deseori, dar nu întotdeauna, 
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cla sificările economice de la litera (a) de mai sus – pot apărea diferenţe 
deoarece responsabilităţile aferente portofoliilor pot cumula mai multe 
clasificări economice sau pot desconsidera anumite clasificări.

Segmente de servicii şi segmente geografice

17. Tipurile de segmente raportate organismului de conducere şi persoanei de la 
nivelul ierarhic superior dintr-o entitate sunt deseori numite segmente de servicii 
sau segmente geografice. Aceşti termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
înţelesurile următoare:

(a) Un segment de servicii se referă la o componentă distinctă a unei entităţi 
care este angajată pentru asigurarea unor rezultate conexe sau pentru 
îndeplinirea unor obiective de exploatare specifice, consecvent cu misi-
unea generală a fiecărei entităţi; şi

(b) Un segment geografic este o componentă distinctă a unei entităţi care 
este angajată pentru asigurarea rezultatelor sau pentru realizarea unor 
obiective de exploatare specifice într-o anumită zonă geografică.

18. Departamentele şi agenţiile guvernamentale sunt în general administrate pe baza 
unor linii de servicii, deoarece astfel se reflectă modul în care (a) sunt identifi-
cate rezultatele majore, (b) sunt monitorizate reuşitele şi (c) sunt identificate 
şi bu getate nevoile de resurse. Un exemplu de entitate care raportează intern 
pe baza liniilor de servicii sau a segmentelor de servicii este un departament 
educaţional a cărui structură organizaţională şi al cărui sistem de raportare 
internă reflectă activităţile şi rezultatele educaţionale primare, secundare şi 
terţiare ca segmente separate. Această bază de segmentare poate fi adoptată 
intern, deoarece aptitudinile şi facilităţile necesare pentru a oferi rezultatele 
dorite pentru fiecare dintre aceste activităţi educaţionale sunt percepute ca fiind 
diferite. În plus, deciziile financiare cheie pe care trebuie să le ia conducerea 
includ determinarea resurselor ce trebuie alocate fiecărui rezultat sau fiecărei 
activităţi. În aceste cazuri, este probabil ca raportarea externă pe baza segmen-
telor de servicii să satisfacă, de asemenea, dispoziţiile prezentului standard.

19. Factorii care vor fi luaţi în considerare pentru determinarea măsurii în care 
re zul  tatele (bunuri şi servicii) sunt corelate şi ar trebui grupate ca segmente în 
scopul raportării financiare includ:

(a) Obiectivele primare de exploatare ale entităţii şi bunurile, serviciile şi 
ac tivităţile legate de îndeplinirea fiecăruia dintre aceste obiective, precum 
şi măsura în care resursele sunt alocate şi prevăzute în buget pe baza 
grupurilor de bunuri şi servicii;

(b) Natura bunurilor şi serviciilor furnizate sau a activităţilor întreprinse; 

(c) Natura procesului de producţie şi/sau a prestării de servicii şi procesul 
sau mecanismul de distribuţie; 
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(d) Tipul de consumatori sau clienţi pentru bunuri şi servicii; 

(e) Măsura în care se reflectă astfel modul în care este administrată enti-
tatea şi modul în care informaţiile financiare sunt raportate conducerii 
superioare şi consiliului de conducere; şi

(f) Dacă este aplicabil, natura mediului de reglementare (de exemplu, de-
par tamentul sau autoritatea statutară) sau sectorul guvernamental (de 
exemplu, sectorul finanţelor, al utilităţilor publice sau administraţia 
publică). 

20. O entitate poate fi organizată şi poate să raporteze intern organismului de con  -
ducere şi persoanei de la nivelul ierarhic superior pe o bază regională − indiferent 
dacă această raportare este realizată în interiorul graniţelor naţionale, statale, 
locale sau altor tipuri de graniţe jurisdicţionale sau între acestea. Acolo unde 
se întâlneşte această situaţie, sistemul de raportare internă reflectă o structură 
pe segmente geografice.

21. Poate fi adoptată o structură pe segmente geografice acolo unde, de exemplu, 
structura organizaţională şi sistemul de raportare internă ale unui departament 
educaţional sunt structurate pe baza rezultatelor educaţionale regionale, de-
oarece principalele evaluări de performanţă şi deciziile de alocare a resurselor 
care trebuie realizate de organismul de conducere şi de persoana de la nivelul 
ierarhic superior sunt determinate prin referire la reuşitele şi nevoile regio-
nale. Se poate ca această structură să fi fost adoptată pentru a păstra autonomia 
regională a nevoilor educaţionale şi a prestării de servicii educaţionale sau 
deoarece condiţiile de exploatare ori obiectivele educaţionale diferă foarte 
mult de la o regiune la alta. De asemenea, se poate ca acea structură să fi fost 
adoptată doar pentru că cei din conducere cred că o structură organizaţională 
bazată pe delegarea responsabilităţii la nivel regional serveşte mai bine obiec-
tivele organizaţiei. În aceste cazuri, deciziile de alocare a resurselor sunt luate 
iniţial, şi ulterior monitorizate, de organismul de conducere şi de persoana 
de la nivelul ierarhic superior pe o bază regională. Sunt luate apoi decizii 
detaliate cu privire la alocarea resurselor pentru anumite activităţi funcţionale 
dintr-o regiune geografică de către conducerea regională, în funcţie de nevoile 
educaţionale din acea regiune. În aceste cazuri, este probabil ca raportarea 
informaţiilor pe segmente geografice în situaţiile financiare să satisfacă, de 
asemenea, dispoziţiile din prezentul standard.

22. Factorii care vor fi luaţi în considerare pentru determinarea măsurii în care 
informaţiile financiare trebuie raportate pe o bază geografică includ:

(a) Similaritatea condiţiilor economice, sociale şi politice din diferite re-
giuni; 

(b) Relaţiile dintre obiectivele primare ale entităţii şi diferitele regiuni;
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(c) Măsura în care caracteristicile prestării de servicii şi condiţiile de ex-
ploatare diferă în regiuni diferite; 

(d) Măsura în care se reflectă astfel modul în care este administrată entitatea 
şi în care sunt raportate informaţiile financiare persoanelor de la nivelul 
ierarhic superior şi organismului de conducere; şi

(e) Nevoile, aptitudinile sau riscurile speciale asociate cu operaţiunile dintr-o 
anumită zonă.

Segmentarea multiplă

23. În anumite cazuri, o entitate poate raporta organismului de conducere şi per-
soanei de la nivelul ierarhic superior venitul, cheltuiala, activele şi datoriile pe 
segment pe baza mai multor structuri pe segmente, de exemplu, atât pe seg-
mente de servicii, cât şi pe segmente geografice. Raportarea pe baza ambelor 
tipuri de segmente, de servicii şi geografice, în situaţiile financiare externe va 
oferi deseori informaţii utile în cazul în care îndeplinirea obiectivelor unei 
entităţi este puternic afectată atât de diferitele produse şi servicii pe care le 
oferă, cât şi de zonele geografice diferite cărora le sunt furnizate acele bunuri 
şi servicii. Similar, la nivelul întregului guvern, un guvern poate adopta o bază 
de prezentare care (a) să reflecte prezentările de informaţii din administraţia 
publică, sectorul finanţelor publice şi sectorul comercial şi (b) să completeze 
analiza sectorului de stat, de exemplu, cu prezentări de informaţii pe segmente 
ale subcategoriilor funcţionale sau de interes major. În aceste cazuri, segmen-
tele pot fi raportate separat sau matriceal. În plus, o structură de raportare pe 
segmente primare şi secundare poate fi adoptată doar cu prezentarea limitată 
a segmentelor secundare. 

Structurile de raportare nu sunt adecvate

24. Aşa cum s-a menţionat mai sus, în majoritatea cazurilor segmentele pentru care 
informaţiile sunt raportate intern organismului de conducere şi persoanei de la 
nivelul ierarhic superior din cadrul entităţii, în scopul evaluării performanţei 
anterioare a entităţii şi luării deciziilor privind viitoarele alocări de resurse, vor 
reflecta informaţiile identificate în documentaţia de buget şi vor fi, de asemenea, 
adoptate în scopuri de raportare externă, în conformitate cu dispoziţiile din 
prezentul standard. Cu toate acestea, în anumite cazuri raportarea internă a unei 
entităţi către organismul de conducere şi persoana de la nivelul ierarhic superior 
poate fi structurată pentru a agrega şi raporta distinct veniturile, cheltuielile, 
ac tivele şi datoriile legate de activităţile dependente de buget faţă de cele din 
activităţile comerciale, sau pentru a face distincţia între entităţile dependente 
de buget şi entitățile comerciale din sectorul public. Este puţin probabil ca ra-
portarea informaţiilor pe segmente în situaţiile financiare doar pe baza acestor 
segmente să îndeplinească obiectivele specificate în prezentul standard. Aceasta 
deoarece este puţin probabil ca aceste segmente să ofere informaţii care să fie 
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relevante pentru utiliza tori, de exemplu, despre performanţa entităţii în atingerea 
obiectivelor sale majore de exploatare. IPSAS 22, Prezentarea informaţiilor 
financiare privind sectorul de stat, include dispoziţii pentru guvernele care aleg 
să prezinte informaţii fi nan  ciare cu privire la sectorul de stat (GGS) conform 
definiţiilor din bazele sta tistice de raportare.

25. În anumite cazuri, informaţiile financiare dezagregate prezentate organismului 
de conducere şi persoanei de la nivelul ierarhic superior ar putea să nu cuprindă 
cheltuielile, veniturile, activele şi datoriile pe segmente de servicii, pe segmente 
geografice sau prin referinţă la alte activităţi. Astfel de rapoarte pot fi realizate 
pentru a reflecta cheltuielile doar după natura lor (de exemplu, salariile, chiriile, 
aprovizionările şi achiziţiile de capital), pe bază de element-rând, consecvent 
cu repartizarea bugetului sau cu un alt model de autorizare a cheltuielilor sau 
finanţărilor aplicabil entităţii. Acest lucru se poate întâmpla atunci când scopul 
raportării financiare către organismul de conducere şi conducerea superioară 
este mai degrabă demonstrarea conformităţii cu mandatele de cheltuieli decât 
(a) evaluarea performanţei anterioare a activităţilor majore ale entităţii în ceea 
ce priveşte îndeplinirea obiectivelor acestora şi (b) luarea deciziilor cu privire 
la alocarea viitoare a resurselor. Atunci când raportarea internă către organismul 
de conducere şi persoana de la nivelul ierarhic superior este structurată pentru 
a raporta doar informaţiile cu privire la conformitate, raportarea externă pe 
aceeaşi bază cu raportarea internă către organismul de conducere şi persoana 
de la nivelul ierarhic superior nu va îndeplini dispoziţiile prezentului standard.

26. Atunci când structura de raportare internă a unei entităţi nu reflectă dispoziţiile 
prezentului standard, entitatea va trebui să identifice, în sensul raportării externe, 
segmentele care satisfac definiţia unui segment de la punctul 9 şi să prezinte 
informaţiile prevăzute la punctele 51-75.

Definiţiile veniturilor, cheltuielilor, activelor, datoriilor şi politicilor 
contabile pe segment

27. Următorii termeni suplimentari sunt utilizaţi în prezentul standard cu în -
ţe lesul specificat în continuare: 

 Politicile contabile pe segment sunt politicile contabile adoptate pentru în-
toc mirea şi prezentarea situaţiilor financiare ale grupului sau ale entităţii 
consolidat(e), precum şi acele politici contabile care se referă în mod specific 
la raportarea pe segmente.

 Activele pe segment sunt acele active de exploatare care sunt utilizate de un 
segment în activităţile sale de exploatare şi care fie sunt direct atribuibile 
segmentului respectiv, fie pot fi alocate segmentului pe o bază rezonabilă. 

 Dacă venitul pe segment al unui segment include venituri din dobânzi sau 
din dividende, activele pe segment includ creanţele, împrumuturile, in ves-
tiţiile şi alte active generatoare de venit aferente.
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 Activele pe segment nu includ active privind impozitul pe profit sau echiva
lente ale impozitului pe profit care sunt recunoscute în conformitate cu 
standardele de contabilitate care tratează obligaţiile de plată a impozi tului 
pe profit sau a echivalentelor de impozit pe profit.

 Activele pe segment includ investiţiile contabilizate pe baza metodei punerii 
în echivalenţă doar dacă surplusul (deficitul) net din astfel de investiţii este 
inclus în venitul pe segment.

 Activele pe segment se determină după deducerea provizioanelor aferente 
care sunt raportate drept compensări directe în situaţia poziţiei financiare 
a entităţii.

 Cheltuiala pe segment reprezintă o cheltuială care rezultă din activităţile 
de ex ploatare ale unui segment care este direct atribuibilă segmentului res-
pectiv şi partea relevantă dintr-o cheltuială care poate fi alocată pe o bază 
rezonabilă segmentului respectiv, inclusiv cheltuielile legate de furnizarea 
de bunuri şi servicii părţilor externe şi cheltuielile legate de tranzacţiile cu 
alte segmente ale aceleiaşi entităţi. Cheltuiala pe segment nu include:

(a) Dobânzile, inclusiv dobânzile suportate pentru avansurile sau îm -
prumuturile de la alte segmente, cu excepţia cazului în care ac tivi-
tăţile segmentului sunt de natură preponderent financiară;

(b) Pierderile din vânzarea investiţiilor sau pierderile din stingerea 
datoriilor, cu excepţia cazului în care activităţile segmentului sunt 
de natură preponderent financiară; 

(c) Partea unei entităţi din deficitul net sau pierderile nete al (ale) en ti-
tăţilor asociate, al (ale) asocierilor în participaţie sau din alte inves-
tiţii financiare contabilizate pe baza metodei punerii în echivalenţă;

(d) Cheltuielile cu impozitul pe profit sau cu echivalente ale impozitului 
pe profit care sunt recunoscute în conformitate cu standardele de 
contabilitate care tratează obligaţiile de plată a impozitului pe profit 
sau a echivalentelor de impozit pe profit; sau

(e) Cheltuielile administrative generale, cheltuielile cu sediile sociale şi 
alte cheltuieli care apar la nivelul entităţii şi au legătură cu entitatea 
respectivă per ansamblu. Totuşi, uneori sunt suportate costuri la 
nivelul entităţii pentru un anumit segment. Astfel de costuri sunt 
cheltuieli pe segment dacă se referă la activităţile de exploatare ale 
segmentului respectiv şi pot fi atribuite sau alocate direct segmen
tului pe o bază rezonabilă.

 Pentru activităţile unui segment care sunt de natură preponderent finan-
ciară, veniturile şi cheltuielile cu dobânzile pot fi raportate ca o singură 
valoare netă în sensul raportării pe segmente doar dacă acele elemente sunt 
compensate în situaţiile financiare consolidate sau de la nivelul entităţii.
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 Datoriile pe segment sunt acele datorii din exploatare care rezultă din ac-
tivităţile de exploatare ale unui segment şi care fie sunt direct atribuibile 
segmentului respectiv, fie pot fi alocate segmentului pe o bază rezonabilă. 

 Dacă cheltuiala pe segment a unui segment include cheltuielile cu dobânzile, 
datoriile pe segment includ datoriile purtătoare de dobândă aferente.

 Datoriile pe segment nu includ datoriile care decurg din impozitul pe profit 
sau echivalentele impozitului pe profit care sunt recunoscute în con for-
mi tate cu standardele de contabilitate care tratează obligaţiile de plată a 
im po zitului pe profit sau a echivalentelor impozitului pe profit.

 Venitul pe segment reprezintă venitul raportat în situaţia performanţei 
fi nan ciare a unei entităţi care este direct atribuibil unui segment şi partea 
re levantă din venitul entităţii care poate fi alocată pe o bază rezonabilă unui 
seg ment, fie din alocări de la buget sau alocări similare, subvenţii, tran s-
fe  ruri, penalizări, onorarii sau vânzări către clienţi externi, fie din tran zacţii 
cu alte segmente ale aceleiaşi entităţi. Venitul pe segment nu include:

(a) Veniturile din dobânzi sau dividende, inclusiv dobânzile încasate 
pentru avansuri sau împrumuturi acordate altor segmente, cu ex-
cepţia cazului în care activităţile segmentului sunt de natură pre-
pon  derent financiară; sau

(b) Câştigurile din vânzarea investiţiilor sau câştigurile din stingerea 
da to riilor, cu excepţia cazului în care activităţile segmentului sunt 
de natură preponderent financiară.

 Veniturile pe segment includ partea unei entităţi din surplusul (deficitul) 
net al entităţilor asociate, al asocierilor în participaţie sau provenit din alte 
investiţii contabilizate prin metoda punerii în echivalenţă doar dacă acele 
elemente sunt incluse în veniturile consolidate sau totale ale entităţii.

Atribuirea elementelor pe segmente

28. Definiţiile venitului pe segment, cheltuielii pe segment, activelor pe segment şi 
datoriilor pe segment includ valori ale elementelor care sunt direct atribuibile 
unui segment şi valori ale elementelor care pot fi alocate unui segment pe o 
bază rezonabilă.

29. O entitate consideră sistemul său de raportare financiară internă ca punct de 
plecare pentru identificarea acelor elemente care pot fi atribuite direct, sau alo-
cate rezonabil, segmentelor. Adică, acolo unde segmentele utilizate în scopuri 
de raportare internă sunt adoptate, sau formează baza segmentelor adoptate, 
pentru situaţiile financiare cu scop general, există prezumţia că valorile care au 
fost identificate cu anumite segmente în sensul raportării financiare sunt direct 
atribuibile sau alocabile rezonabil segmentelor în sensul evaluării venitului pe 
segment, cheltuielii pe segment, activelor pe segment şi datoriilor pe segment. 
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30. În anumite cazuri, un venit, o cheltuială, un activ sau o datorie se poate să fi 
fost alocat(ă) segmentelor în vederea raportării financiare interne pe o bază de 
repartizare care este înţeleasă de conducere, dar care ar putea fi considerată 
subiectivă, arbitrară sau dificil de înţeles de către utilizatorii externi ai situaţiilor 
financiare. O astfel de alocare nu ar constitui o bază de repartizare rezonabilă 
conform definiţiilor venitului pe segment, cheltuielii pe segment, activelor pe 
segment şi datoriilor pe segment din prezentul standard. Dimpotrivă, o entitate 
poate alege să nu aloce anumite elemente de venituri, cheltuieli, active sau 
datorii în sensul raportării interne, deşi există o bază rezonabilă pentru a face 
acest lucru. Un astfel de element este alocat conform definiţiilor venitului pe 
segment, cheltuielii pe segment, activelor pe segment şi datoriilor pe segment 
din cadrul prezentului standard. 

31. Entităţile din sectorul public pot, în general, să identifice (a) costurile furnizării 
anumitor grupuri de bunuri şi servicii sau ale desfăşurării anumitor activităţi 
şi (b) activele care sunt necesare facilitării acelor activităţi. Aceste informaţii 
sunt necesare în scopuri de planificare şi control. Cu toate acestea, în multe 
cazuri, operaţiunile agenţiilor guvernamentale şi ale altor entităţi din sectorul 
public sunt finanţate prin alocări „în bloc” sau alocări pe bază de „element-rând” 
reflectând natura claselor majore de costuri sau cheltuieli. Aceste alocări „în 
bloc” sau „pe element-rând” pot să nu fie legate de anumite linii de servicii, 
activităţi funcţionale sau regiuni geografice. În anumite cazuri, s-ar putea să nu 
fie posibilă atribuirea directă a venitului pe un segment sau alocarea acestuia 
unui segment pe o bază rezonabilă. În mod similar, este posibil ca anumite 
active, cheltuieli şi datorii să nu poată fi atribuite direct sau alocate pe o bază 
rezonabilă unor segmente individuale, deoarece ele susţin o gamă largă de 
activităţi de prestare de servicii pentru mai multe segmente sau deoarece sunt 
direct legate de activităţile generale de administrare care nu sunt identificate ca 
segmente separate. Veniturile, cheltuielile, activele şi datoriile neatribuite sau 
nealocate ar fi raportate ca o valoare nealocată în reconcilierea prezentărilor 
de informaţii pe segment în venitul agregat al entităţii aşa cum se prevede la 
punctul 64 din prezentul standard. 

32. Guvernele şi agenţiile lor pot încheia angajamente cu entităţi din sectorul privat 
pentru furnizarea de bunuri şi servicii sau pentru desfăşurarea altor activităţi. În 
anumite jurisdicţii, aceste angajamente iau forma unei asocieri în participaţie 
sau a unei investiţii într-o entitate asociată care este contabilizată prin metoda 
punerii în echivalenţă. În aceste situaţii, venitul pe segment va include partea 
din surplusul (deficitul) net aferentă segmentului contabilizată prin metoda 
punerii în echivalenţă, atunci când surplusul (deficitul) astfel contabilizat este 
inclus în venitul entităţii şi poate fi atribuit în mod direct sau alocat în mod 
fi a bil segmentului pe o bază rezonabilă. 
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Active, datorii, venituri şi cheltuieli pe segment

33. Exemplele de active pe segment includ activele circulante utilizate în activi tăţile 
de exploatare ale segmentului: imobilizările corporale; bunurile care fac obiectul 
operaţiunilor de leasing financiar; şi imobilizările necorporale. Dacă un anumit 
element de amortizare sau depreciere este inclus în categoria cheltuielilor pe 
segment, activul aferent este şi el inclus în activele pe segment. Activele pe 
segment nu includ activele folosite pentru nevoile generale ale întreprinderii 
sau pentru sediile sociale. De exemplu:

(a) Biroul administraţiei centrale şi al secţiunii de dezvoltare a politicilor al 
unui departament de educaţie nu este inclus în segmentele care reflectă 
furnizarea de servicii educaţionale primare, secundare şi terţiare; sau 

(b) Clădirea parlamentului sau a unei alte adunări generale nu este inclusă 
în segmentele care reflectă activităţile funcţionale majore ca educaţia, 
sănătatea şi apărarea atunci când se raportează la nivelul întregului 
guvern. 

 Activele pe segment includ activele de exploatare folosite în comun de două 
sau mai multe segmente dacă există o bază rezonabilă pentru alocare. 

34. Situaţiile financiare consolidate ale unui guvern sau ale unei alte entităţi pot 
cuprinde operațiunile dobândite în urma unei combinări de operațiuni din 
sectorul public care generează fond comercial cumpărat (îndrumări privind 
contabilizarea achiziţiei unei operațiuni sunt incluse în IPSAS 40, Combinări 
de operațiuni din sectorul public). În aceste cazuri, activele pe segment vor 
include fondul comercial care este direct atribuibil unui segment sau care poate 
fi alocat unui segment pe o bază rezonabilă, iar cheltuiala pe segment include 
deprecierea aferentă fondului comercial.

35. Exemplele de datorii pe segment includ datoriile comerciale şi de altă natură, 
datoriile angajate, avansurile de la membrii comunităţii pentru furnizarea de 
bunuri şi servicii parţial subvenţionate în viitor, provizioanele pentru produsele 
în garanţie generate de activităţile comerciale ale entităţii şi alte datorii legate 
de furnizarea de bunuri şi servicii. Datoriile pe segment nu includ împrumu-
turile, datoriile referitoare la bunurile care fac obiectul operaţiunilor de leasing 
financiar şi alte datorii suportate mai degrabă pentru finanţare decât în vederea 
exploatării. În cazul în care cheltuielile cu dobânzile sunt incluse în cheltuielile 
pe segment, datoriile aferente purtătoare de dobânzi sunt incluse în datoriile pe 
segment.

36. Datoriile segmentelor ale căror activităţi nu sunt de natură preponderent finan-
ciară nu includ împrumuturile şi datoriile similare, deoarece veniturile şi chel-
tuielile pe segment nu includ veniturile şi cheltuielile de finanţare. Mai mult, 
deoarece datoriile sunt deseori emise la nivelul sediului social sau de către o 
autoritate centrală de creditare la nivelul întregii entităţi sau al întregului guvern, 
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este deseori imposibilă atribuirea directă sau alocarea rezonabilă a datoriilor 
purtătoare de dobânzi segmentului respectiv. Cu toate acestea, dacă activităţile 
de finanţare ale entităţii sunt identificate ca segment separat, aşa cum se poate 
întâmpla la nivelul întregului guvern, cheltuielile segmentului „finanţe” vor 
include cheltuiala cu dobânda, iar datoriile aferente purtătoare de dobânzi vor 
fi incluse în datoriile pe segment.

37. IPSAS 40 poate impune ajustarea valorilor contabile ale activelor și datoriilor 
identificabile ale unei operațiuni dobândite printr-o achiziție. Evaluările active-
lor și datoriilor pe segment includ orice ajustări ale valorilor contabile anterio-
are ale activelor și datoriilor pe segment identificabile ale unei operațiuni 
dobândite printr-o achiziție, chiar dacă ajustările respective sunt efectuate doar 
în scopul întocmirii situațiilor financiare consolidate și nu sunt înregistrate nici 
în situațiile financiare separate ale entității care controlează, nici în cele indi-
viduale ale entității controlate. În mod similar, dacă imobilizările corporale 
au fost reevaluate ulterior achiziției conform modelului de reevaluare din 
IPSAS 17, Imobilizări corporale, evaluările activelor pe segment reflectă 
reevaluările respective.

38. În anumite jurisdicții, un guvern sau o entitate de stat poate controla o entitate 
comercială din sectorul public care face obiectul impozitului pe profit sau echi-
valentelor impozitului pe profit. Acestor entităţi li se poate impune să aplice 
standarde contabile ca IAS 12, Impozitul pe profit, care prescriu tratamentul 
contabil al impozitelor pe profit şi al echivalentelor impozitului pe profit. Astfel 
de standarde pot impune recunoaşterea activelor şi datoriilor din impozitul pe 
profit legate de cheltuielile cu impozitul pe profit sau cu echivalentele impo-
zitului pe profit, care sunt recunoscute în perioada curentă şi sunt recuperabile 
sau rambursabile în perioade viitoare. Aceste active sau datorii nu sunt incluse 
în activele pe segment sau datoriile pe segment deoarece ele apar ca rezultat al 
activităţilor entităţii per ansamblu şi al condiţiilor fiscale în vigoare aplicabile 
entităţii. Cu toate acestea, activele care reprezintă creanţe din venituri din im-
pozitare con trolate de o autoritate fiscală vor fi incluse în activele pe segment 
ale autorităţii dacă pot fi atribuite direct sau alocate pe o bază fiabilă2 acelui 
segment.

39. Anumite îndrumări pentru alocarea costurilor sunt prezentate în alte IPSAS-uri. 
De exemplu, IPSAS 12, Stocuri, oferă îndrumări privind atribuirea şi alocarea 
costurilor aferente stocurilor, iar IPSAS 11, Contracte de construcţie, oferă 
în drumări privind atribuirea şi alocarea costurilor aferente contractelor. Acele 
în drumări pot fi utile pentru atribuirea şi alocarea costurilor pe segmente.

2 Informațiile fiabile nu conțin erori semnificative, nu sunt părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere 
că reprezintă exact ceea ce susțin că reprezintă sau ceea ce se așteaptă, în mod rezonabil, să reprezinte. 
Punctul BC16 din IPSAS 1 detaliază abordarea tranzitorie pentru explicarea fiabilității.



RAPORTAREA PE SEGMENTE

IPSAS 18 612

40. IPSAS 2, Situaţiile fluxurilor de trezorerie, oferă îndrumări privind măsura în 
care descoperirile de cont ar trebui incluse ca o componentă a numerarului sau 
ar trebui raportate ca împrumuturi.

41. Situaţiile financiare ale întregului guvern şi ale anumitor alte entităţi care con  -
trolează necesită consolidarea unui număr de entităţi separate cum ar fi de par -
ta mentele, agenţiile şi entitățile comerciale din sectorul public. La întocmirea 
acestor situaţii financiare con solidate, tranzacţiile şi soldurile dintre entităţile 
controlate vor fi eliminate în conformitate cu IPSAS 35, Situaţii financiare con-
solidate. Totuşi, venitul pe segment, cheltuiala pe segment, activele pe segment 
şi datoriile pe segment sunt determinate înainte ca tranzacţiile şi soldurile dintre 
entităţile din cadrul en tităţii economice să fie eliminate ca parte a procesului de 
consolidare, cu excepţia cazului în care aceste solduri şi tranzacţii din interiorul 
unei entităţi economice se desfăşoară între entităţi din cadrul aceluiaşi segment.

42. În timp ce politicile contabile utilizate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor 
financiare ale entităţii per ansamblu reprezintă, de asemenea, şi politicile fun-
damentale pe segment, politicile contabile pe segment includ în plus politici 
care se referă în mod specific la raportarea pe segmente, cum ar fi metoda de 
determinare a preţului transferurilor între segmente şi baza de alocare a veni-
turilor şi cheltuielilor pe segmente.

Politici contabile pe segment
43. Informaţiile pe segmente trebuie întocmite în conformitate cu politicile 

con tabile adoptate pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare 
ale grupului sau entităţii consolidat(e).

44. Există prezumţia că politicile contabile adoptate de organismul de conducere şi 
de conducerea unei entităţi pentru întocmirea situaţiilor financiare consolidate 
sau ale întregii entităţi sunt cele pe care organismul de conducere şi conducerea 
entităţii le consideră cele mai adecvate pentru raportarea externă. Deoarece 
scopul informaţiilor pe segmente este de a ajuta utilizatorii situaţiilor finan-
ciare să înţeleagă mai bine şi să elaboreze raţionamente mai bine informate 
despre entitate per ansamblu, prezentul standard prevede folosirea, la întoc-
mirea informaţiilor pe segmente, a politicilor contabile alese de organismul 
de conducere şi de conducerea entităţii pentru pregătirea situaţiilor financiare 
consolidate sau ale întregii entităţi. Aceasta nu înseamnă, însă, că politicile 
contabile consolidate sau ale entităţii vor fi aplicate segmentelor ca şi când 
segmentele ar fi entităţi raportoare separate. Un calcul detaliat efectuat la apli-
carea unei anumite politici contabile la nivelul întregii entităţi poate fi alocat 
pe segmente dacă există un motiv rezonabil de a proceda astfel. Calcularea 
drepturilor angajaţilor, de exemplu, este efectuată deseori pentru o entitate 
per ansamblu, dar cifrele întregii entităţi pot fi alocate pe segmente pe baza 
sa lariilor şi datelor demografice pentru segmente.
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45. Aşa cum se menţionează la punctul 42, ar putea fi necesară elaborarea unor 
politici contabile care tratează problemele specifice entităţii, cum ar fi deter-
minarea preţului transferurilor între segmente. IPSAS 1 prevede prezentarea 
politicilor contabile necesare pentru înţelegerea situaţiilor financiare. Consec-
vent cu dispoziţiile respective, poate fi necesară prezentarea politicilor specifice 
segmentelor.

46. Prezentul standard permite prezentarea de informaţii suplimentare pe segmente 
care sunt întocmite pe o altă bază decât politicile contabile adoptate pentru si-
tua ţiile financiare consolidate sau ale entităţii, cu condiţia ca:

(a) Informaţiile să fie relevante în sensul evaluării performanţei şi al proce-
sului decizional; şi

(b) Baza de evaluare pentru aceste informaţii suplimentare să fie descrisă 
în mod clar.

Active comune
47. Activele care sunt utilizate în comun de două sau mai multe segmente tre buie 

alocate segmentelor dacă şi numai dacă veniturile şi cheltuielile afe rente 
sunt, de asemenea, alocate acelor segmente.

48. Modalitatea prin care elementele de active, datorii, venituri sau cheltuieli sunt 
alocate segmentelor depinde de factori precum natura acelor elemente, acti-
vităţile desfăşurate de segment şi autonomia relativă a acelui segment. Nu 
este posibilă şi nici adecvată specificarea unei baze unice de alocare care să 
fie adoptată de toate entităţile. De asemenea, nu este adecvată forţarea alocării 
elementelor de active, datorii, venituri sau cheltuieli ale unei entităţi care se 
referă la două sau mai multe segmente, dacă singura bază pentru acea alocare 
este arbitrară sau dificil de înţeles. În acelaşi timp, definiţiile venitului pe seg-
ment, cheltuielii pe segment, activelor pe segment şi datoriilor pe segment sunt 
intercorelate, iar alocările rezultate trebuie să fie consecvente. Prin urmare, 
activele utilizate în comun sunt alocate segmentelor dacă, şi numai dacă, 
veniturile şi cheltuielile aferente sunt, de asemenea, alocate acelor segmente. 
De exemplu, un activ este inclus în activele pe segment dacă, şi numai dacă, 
deprecierea sau amortizarea aferentă este inclusă în evaluarea cheltuielii pe 
segment.

Segmente nou-identificate
49. Dacă un segment este identificat ca segment pentru prima dată în perioada 

curentă, datele pe segment ale perioadei anterioare care sunt prezentate 
în scop comparativ trebuie retratate pentru a reflecta segmentul nou-ra-
por tat ca pe un segment separat, cu excepţia cazului în care acest lucru 
este imposibil.
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50. Pot fi raportate noi segmente în situaţiile financiare în circumstanţe diferite. 
De exemplu, o entitate poate să îşi schimbe structura de raportare internă de la 
o structură pe segmente de servicii la o structură pe segmente geografice, iar 
conducerea poate considera că este adecvat ca această structură pe segmente 
să fie adoptată şi în sensul raportării externe. O entitate poate, de asemenea, să 
desfăşoare activităţi semnificative noi sau suplimentare sau să extindă măsura 
în care o activitate care funcţiona anterior ca un serviciu de suport intern oferă 
servicii părţilor externe. În aceste cazuri, noile segmente pot fi raportate pentru 
prima dată în situaţiile financiare cu scop general. Atunci când se întâmplă 
acest lucru, prezentul standard prevede ca datele comparative ale perioadei 
anterioare să fie retratate, dacă este posibil, pentru a reflecta structura actuală 
pe segmente.

Prezentarea informaţiilor
51. Dispoziţiile de prezentare a informaţiilor de la punctele 52-75 ar trebui 

aplicate fiecărui segment.

52. O entitate trebuie să prezinte veniturile pe segment şi cheltuielile pe seg
ment pentru fiecare segment. Venitul pe segment din alocările de la buget 
sau din alocări similare, venitul pe segment din alte surse externe şi venitul 
pe segment din tranzacţii cu alte segmente trebuie raportate separat.

53. O entitate trebuie să prezinte valoarea contabilă totală a activelor pe seg
ment pentru fiecare segment.

54. O entitate trebuie să prezinte valoarea contabilă totală a datoriilor pe seg-
ment pentru fiecare segment.

55. O entitate trebuie să prezinte costul total suportat în timpul perioadei 
pentru a dobândi active pe segment care se preconizează că vor fi folosite 
în mai multe perioade pentru fiecare segment.

56. Unei entităţi i se recomandă, dar nu i se impune, să prezinte natura şi valoarea 
oricăror elemente de venituri pe segment şi cheltuieli pe segment care au o 
asemenea dimensiune, natură sau incidenţă încât prezentarea lor este relevantă 
pentru a explica performanţa fiecărui segment pentru acea perioadă. 

57. IPSAS 1 prevede ca, atunci când elementele de venituri sau de cheltuieli sunt 
sem nificative, natura şi valoarea acestora să fie prezentate separat. IPSAS 1 
identifică o serie de exemple de astfel de elemente, inclusiv reducerea stocuri-
lor şi a imobilizărilor corporale; provizioanele pentru restructurare; cedările 
de imobilizări corporale; privatizările şi alte cedări de investiţii pe termen 
lung; activităţile întrerupte; soluţionarea litigiilor; şi reluările de provizioane. 
Recomandarea de la punctul 56 nu are ca scop modificarea clasificării acestor 
elemente sau modificarea modului de evaluare a acestor elemente. Prezentările 
de informaţii recomandate de acel punct modifică, totuşi, nivelul la care este 
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evaluată importanţa acestor elemente în sensul prezentării de informaţii de la 
nivelul entităţii la nivelul segmentului.

58. Prezentul standard nu prevede prezentarea rezultatului pe segment. Totuşi, dacă 
este calculat şi prezentat un rezultat pe segment, acesta este un rezultat din 
exploatare care nu include cheltuielile de finanţare. 

59. Unei entităţi i se recomandă, dar nu i se impune, să prezinte fluxurile de trezore-
rie pe segmente consecvent cu dispoziţiile din IPSAS 2. IPSAS 2 prevede ca o 
entitate să prezinte o situaţie a fluxurilor de trezorerie care să raporteze separat 
fluxurile de trezorerie din activităţile de exploatare, de investiţii şi de finanţare. 
Acesta prevede, de asemenea, prezentarea informaţiilor despre anumite fluxuri 
de trezorerie. Prezentarea informaţiilor despre fluxurile de trezorerie pe fiecare 
segment poate fi utilă pentru înţelegerea poziţiei financiare, a lichidităţii şi a 
fluxurilor de trezorerie generale ale entităţii. 

60. Unei entităţi care nu prezintă fluxurile de trezorerie pe segment în conformitate 
cu IPSAS 2 i se recomandă, dar nu i se impune, să prezinte pentru fiecare seg-
ment raportabil:

(a) Cheltuielile pe segment cu deprecierea şi amortizarea activelor pe 
segment;

(b) Alte cheltuieli nemonetare semnificative; şi

(c) Veniturile nemonetare semnificative care sunt incluse în venitul pe 
segment.

 Acest lucru le va permite utilizatorilor să determine sursele majore şi utilizările 
principale ale numerarului în ceea ce priveşte activităţile pe segment pentru 
perioada respectivă.

61. O entitate trebuie să prezinte pentru fiecare segment valoarea agregată a 
părţii ce îi revine entităţii din surplusul (deficitul) net al entităţilor asoci
ate, al asocierilor în participaţie sau al altor investiţii contabilizate prin 
metoda punerii în echivalenţă, dacă majoritatea operaţiunilor acestor 
en tităţi asociate se desfăşoară în cadrul acelui singur segment.

62. Deşi este prezentată o singură valoare agregată conform dispoziţiilor de la 
punctul 61, fiecare entitate asociată, asociere în participaţie sau altă investiţie 
contabilizată prin metoda punerii în echivalenţă este evaluată individual pentru 
a determina dacă majoritatea operaţiunilor sale se încadrează într-un singur 
segment.

63. Dacă partea agregată ce îi revine unei entităţi din surplusul (deficitul) net 
al entităţilor asociate, al asocierilor în participaţie sau al altor investiţii 
contabilizate prin metoda punerii în echivalenţă este prezentată pe seg
ment, investiţiile agregate în acele entităţi asociate şi asocieri în participaţie 
trebuie să fie prezentate, de asemenea, pe segment.



RAPORTAREA PE SEGMENTE

IPSAS 18 616

64. O entitate trebuie să prezinte o reconciliere între informaţiile prezentate 
pe segmente şi informaţiile agregate din situaţiile financiare consolidate 
sau ale entităţii. În prezentarea reconcilierii, venitul pe segment trebuie 
reconciliat cu venitul entităţii din surse externe (inclusiv prezentarea 
valorii venitului entităţii din surse externe care nu este inclus în venitul 
niciunui segment); cheltuiala pe segment trebuie reconciliată cu o unitate 
de măsură comparabilă din cheltuielile entităţii; activele pe segment trebuie 
reconciliate cu activele entităţii; şi datoriile pe segment trebuie reconciliate 
cu datoriile entităţii.

Informaţii suplimentare pe segment

65. Aşa cum s-a menţionat anterior, se anticipează că segmentele vor fi de obicei 
bazate pe bunurile şi serviciile principale pe care le furnizează entitatea, pe 
programele pe care le coordonează sau pe activităţile pe care le desfăşoară. 
Aceasta deoarece informaţiile despre aceste segmente le oferă utilizatorilor 
informaţii relevante despre performanţa entităţii în realizarea obiectivelor sale 
şi îi permit entităţii să îşi îndeplinească obligaţiile sale legate de răspundere. 
Totuşi, în unele organizaţii, o bază geografică sau de altă natură poate reflecta 
mai bine baza pe care sunt furnizate serviciile şi pe care sunt alocate resursele 
în cadrul entităţii şi, în consecinţă, va fi adoptată pentru situaţiile financiare. 

66. Prezentul standard adoptă opinia că este probabil ca prezentarea informaţiilor 
minime despre segmentele de servicii şi segmentele geografice să le fie folosi-
toare utilizatorilor în scopuri decizionale și legate de răspundere. Prin urmare, 
dacă o entitate raportează informaţiile pe segment pe baza:

(a) Bunurilor şi serviciilor principale pe care le furnizează entitatea, pro-
gramelor pe care le coordonează, activităţilor pe care le desfăşoară sau 
pe baza altor segmente de servicii, acesteia i se recomandă, de asemenea, 
să ra porteze următoarele elemente pentru fiecare segment geografic 
raportat intern organismului de conducere şi persoanei de la nivelul 
ie rarhic superior al entităţii:

(i) Cheltuielile pe segment;

(ii) Valoarea contabilă totală a activelor pe segment; şi

(iii) Cheltuielile totale generate în timpul perioadei pentru a dobândi 
activele pe segment care se preconizează că vor fi utilizate pe 
parcursul mai multor perioade (imobilizări corporale şi necor-
porale); şi 

(b) Segmentelor geografice sau pe altă bază care nu se regăseşte la litera (a), 
entităţii i se recomandă să raporteze, de asemenea, următoarele informaţii 
pe segmente pentru fiecare segment de servicii major care este raportat 
intern organismului de conducere şi persoanei de la nivelul ierarhic 
superior al entităţii:
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(i) Cheltuielile pe segment;

(ii) Valoarea contabilă totală a activelor pe segment; şi

(iii) Cheltuielile totale generate în timpul perioadei pentru a dobândi 
activele pe segment care se preconizează că vor fi utilizate pe par-
cursul mai multor perioade (imobilizări corporale şi necorporale).

Alte aspecte privind prezentarea informaţiilor

67. La evaluarea şi raportarea venitului pe segment din tranzacţiile cu alte 
seg mente, transferurile între segmente trebuie evaluate pe baza faptului 
că acestea vor avea loc. Baza de determinare a preţurilor transferurilor 
între segmente şi orice modificare a acesteia trebuie prezentate în situaţiile 
financiare.

68. Modificările politicilor contabile adoptate pentru raportarea pe segmente 
care au un efect semnificativ asupra informațiilor pe segmente trebuie 
prezentate, iar informațiile pe segmente pentru perioada precedentă 
prezentate în scopuri comparative trebuie retratate, cu excepția cazului 
în care acest lucru este imposibil. O astfel de prezentare a informaţiilor 
va include o descriere a naturii modificării, motivele modificării, faptul că 
informaţiile comparative au fost retratate sau că retratarea este imposibilă, 
precum şi efectul financiar al modificării, dacă acesta poate fi determinat 
în mod rezonabil. Dacă o entitate modifică identificarea segmentelor sale şi 
nu retratează informaţiile pe segmente pentru perioada anterioară pe noua 
bază deoarece acest lucru este imposibil, atunci, în scopul comparării, en
titatea va raporta datele pe segment atât pentru noua bază de segmentare, 
cât şi pentru cea veche în anul în care modifică identificarea segmentelor 
sale. 

69. Modificările politicilor contabile adoptate de entitate sunt tratate în IPSAS 3, 
Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori. IPSAS 3 pre-
vede ca modificările politicilor contabile să fie efectuate numai dacă (a) sunt 
prevăzute de un IPSAS sau dacă (b) modificarea va genera informaţii fiabile 
şi mai relevante cu privire la tranzacţiile, alte evenimente şi condiţii din situaţiile 
financiare ale entităţii.

70. Modificările politicilor contabile aplicate la nivelul entităţii care afectează 
informaţiile pe segmente sunt tratate în conformitate cu IPSAS 3. Cu excepţia 
cazului în care un nou IPSAS specifică altceva, IPSAS 3 prevede că: 

(a) O modificare a politicii contabile trebuie să fie aplicată retroactiv, iar 
in  formaţiile din perioada anterioară să fie retratate, cu excepţia cazului 
în care este imposibil să se determine efectul cumulativ sau efectele spe-
cifice peri oadei generate de modificare;
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(b) Dacă aplicarea retroactivă nu este posibilă pentru toate perioadele pre-
zentate, noua politică contabilă trebuie să fie aplicată retroactiv de la 
prima dată posibilă; şi

(c) Dacă este imposibilă determinarea efectului cumulativ al aplicării noii 
politici contabile la începutul perioadei curente, politica trebuie să fie 
apli cată prospectiv de la prima dată posibilă. 

71. Unele modificări ale politicilor contabile se referă în mod specific la raporta-
rea pe segmente. Exemplele includ modificări în identificarea segmentelor şi 
modificări ale bazei pentru alocarea veniturilor şi cheltuielilor pe segmente. 
Astfel de modificări pot avea un impact semnificativ asupra informaţiilor pe 
segmente raportate, dar nu vor modifica informaţiile financiare agregate ra-
portate pentru entitate. Pentru a le permite utilizatorilor să înţeleagă modificările 
şi să evalueze tendinţele, informaţiile pe segmente pentru perioada anterioară 
care sunt incluse în situaţiile financiare în scopuri comparative sunt retratate, 
dacă este posibil, pentru a reflecta noua politică contabilă.

72. Punctul 67 prevede că, în scopul raportării pe segmente, transferurile între 
seg  mente trebuie evaluate pe baza utilizată în realitate de entitate pentru deter-
mi narea preţului acelor transferuri. Dacă o entitate modifică metoda pe care o 
foloseşte în realitate pentru a determina preţul transferurilor între segmente, 
aceasta nu este o modificare a politicii contabile care să necesite retratarea 
da te lor pe segment pe perioada anterioară conform punctului 68. Totuşi, punc-
tul 67 prevede prezentarea modificării.

73. Dacă nu se prezintă altfel în situaţiile financiare sau în altă parte a rapor
tului anual, o entitate trebuie să indice:

(a) Tipurile de bunuri şi servicii incluse în fiecare segment de servicii 
raportat;

(b) Structura fiecărui segment geografic raportat; şi

(c) Dacă nu este adoptată nici o bază de segmentare pe servicii, nici o 
bază geografică, natura segmentului şi a activităţilor pe care acesta 
le cuprinde.

Obiective de exploatare pe segment

74. Dacă nu se prezintă altfel în situaţiile financiare sau în altă parte a raportului 
anual, entităţii i se recomandă să prezinte obiectivele generale de exploatare 
stabilite pentru fiecare segment la începutul perioadei de raportare şi să comen-
teze pe marginea măsurii în care acele obiective au fost îndeplinite.

75. Pentru a le permite utilizatorilor să evalueze performanţa unei entităţi în înde-
pli nirea obiectivelor sale de prestare a serviciilor, este necesară comunicarea 
acelor obiective utilizatorilor. Prezentarea informaţiilor despre structura fiecărui 
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segment, obiectivele de prestare a serviciilor aferente acelor segmente şi măsura 
în care acele obiective au fost îndeplinite vor sprijini această evaluare. Aceste 
informaţii îi vor permite, de asemenea, entităţii să îşi îndeplinească mai bine 
obligaţiile sale legate de răspundere. În multe cazuri, aceste informaţii vor fi 
incluse în raportul anual ca parte a raportului organismului de conducere sau 
al persoanei de la nivelul ierarhic superior. În astfel de cazuri nu este necesară 
prezentarea acestor informaţii în situaţiile financiare. 

Data intrării în vigoare
76. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 iulie 2003 sau ulterior acestei 
date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 iulie 
2003, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

76A. Punctul 77 a fost modificat de IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Stan
dardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASuri) 
pe bază de angajamente, emis în ianuarie 2015. O entitate trebuie să aplice 
respectivul amendament pentru situaţiile financiare anuale care acoperă 
pe rioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se permite 
aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică IPSAS 33 pentru o 
perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, atunci amenda
mentul trebuie aplicat şi pentru acea perioadă anterioară.

76B. IPSAS 37, Angajamente comune, emis în ianuarie 2015, a modificat punc-
tele 27 şi 32. O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente atunci 
când aplică IPSAS 37. 

76C. Punctul 69 a fost modificat de documentul Îmbunătățiri la IPSASuri 2015, 
emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice acest amendament pentru 
situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 
2017 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei 
date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o perioadă care începe 
anterior datei de 1 ianuarie 2017, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

76D. Punctele 2 și 3 au fost eliminate, iar punctele 16, 24, 38 și 41 au fost mo-
dificate de documentul Aplicabilitatea IPSASurilor, emis în aprilie 2016. 
O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente pentru situațiile 
financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2018 sau 
ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă 
o entitate aplică amendamentele pentru o perioadă care începe anterior 
datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

76E. Punctele 34 și 37 au fost modificate de IPSAS 40, Combinări de operațiuni 
din sectorul public, emis în ianuarie 2017. O entitate trebuie să aplice aceste 
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amendamente pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele 
care încep la 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei date. Se încurajează apli
carea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru 
o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2019, entitatea trebuie 
să prezinte acest fapt și, în același timp, să aplice IPSAS 40.

77. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
definiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor In ter-
na ţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
gajamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoțește, dar nu face parte din IPSAS 18.

Revizuirea IPSAS 18 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC1. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. Această 
reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel: 

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea 
referitoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de Conta-
bilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a entităților 
din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1.
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Îndrumări de implementare
Prezentele îndrumări însoţesc, dar nu fac parte din IPSAS 18.

Rezumatul prezentărilor de informaţii prevăzute

[¶xx] se referă la punctul xx din standard.

Prezentarea informațiilor

Total cheltuieli în funcţie de segment [¶52]

Total venituri în funcţie de segment [¶52]

Venituri din alocări de la buget sau din alocări similare în funcţie de segment [¶52]

Venituri din surse externe (altele decât alocările de la buget sau alocările similare) în 
func ţie de segment [¶52]

Venituri din tranzacţii cu alte segmente în funcţie de segment [¶52]

Valoarea contabilă a activelor pe segment în funcţie de segment [¶53]

Datorii pe segment în funcţie de segment [¶54]

Costul pentru a dobândi activele în funcţie de segment [¶55]

Partea din surplusul (deficitul) net din [¶61] şi investiţia în [¶63] entităţile asociate sau 
asocierile în participaţie contabilizate prin metoda punerii în echivalenţă, în funcţie de 
segment (dacă majoritatea sunt în cadrul aceluiaşi segment)

Reconcilierea venitului, cheltuielii, activelor şi datoriilor în funcţie de segment [¶64]

Alte prezentări de informaţii

Baza de determinare a preţurilor transferurilor între segmente şi orice modificări ale 
acesteia [¶67]

Modificări în politicile contabile pe segment [¶68]

Tipuri de produse şi servicii din fiecare segment de servicii [¶73]

Structura fiecărui segment geografic [¶73]

Dacă nu este adoptată nici o bază de segmentare pe servicii, nici o bază geografică, natura 
segmentelor şi a activităţilor din cadrul fiecărui segment [¶73]

Caracteristici calitative ale raportării financiare

IG1. [Eliminat]

IG2. [Eliminat]

Inteligibilitate

IG3. [Eliminat]
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IG4. [Eliminat]

Relevanţă

IG5. [Eliminat]

Pragul de semnificaţie

IG6. [Eliminat]

IG7. [Eliminat]

Fiabilitate

IG8. [Eliminat]

Reprezentare exactă

IG9. [Eliminat]

Prevalarea economicului asupra juridicului

IG10. [Eliminat]

Neutralitate

IG11. [Eliminat]

 Prudenţă

IG12. [Eliminat]

IG13. [Eliminat]

Exhaustivitate

IG14. [Eliminat]

Comparabilitate

IG15. [Eliminat]

IG16. [Eliminat]

IG17. [Eliminat]

IG18. [Eliminat]

Constrângeri privind informaţiile relevante şi fiabile

Oportunitate

IG19. Dacă există o întârziere nejustificată în raportare, informaţiile și-ar putea pierde 
din relevanţă. Pentru a oferi informaţiile la timp, poate fi necesar, adeseori, să se 
realizeze raportarea înainte de a cunoaşte toate aspectele unei tranzacţii, afectând 
astfel fiabilitatea. Invers, dacă data de raportare este amânată până când sunt 



RAPORTAREA PE SEGMENTE

IPSAS 18 ÎNDRUMĂRI DE IMPLEMENTARE 624

cunoscute toate aspectele, informaţiile pot fi foarte fiabile, dar prea puţin folosi-
toare utilizatorilor care au fost nevoiţi să ia decizii între timp. Pentru obţinerea 
unui echilibru între relevanţă şi fiabilitate, cea mai importantă decizie este aceea 
referitoare la modul în care sunt satisfăcute cel mai bine necesităţile decizionale 
ale utilizatorilor.

Echilibru între beneficiu şi cost

IG20. Echilibrul între beneficiu şi cost este o constrângere generală. Beneficiile ge nerate 
de informaţii trebuie să fie mai mari decât costul furnizării lor. Cu toate acestea, 
evaluarea beneficiilor şi a costurilor este în principal o problemă de raţionament. 
Mai mult, costurile nu revin în mod necesar acelor utilizatori care se bucură de 
beneficii. De beneficii se pot bucura şi utilizatori diferiți de cei pentru care a fost 
întocmită informaţia. Din aceste motive, este dificil să se aplice un test cost-be -
neficiu într-un caz particular. Cu toate acestea, normalizatorii, precum şi cei 
răspunzători pentru întocmirea situaţiilor financiare şi utilizatorii acestora trebuie 
să fie conştienţi de această constrângere.

Echilibru între caracteristicile calitative

IG21. În practică, o echilibrare sau un compromis între caracteristicile calitative este 
adesea necesar(ă). În general, scopul este atingerea unui echilibru corespunzător 
între caracteristici pentru a îndeplini obiectivele situaţiilor financiare. Importanţa 
relativă a caracteristicilor în diferite cazuri este o problemă de raţionament pro-
fesional.
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Exemplu ilustrativ
Prezentul exemplu însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 18.

Tabelul şi notele aferente prezentate în acest exemplu ilustrează prezentările de informaţii 
pe segment prevăzute de prezentul standard pentru o autoritate educaţională care este 
finanţată predominant prin alocări, dar care (a) oferă anumite servicii educaţionale pe 
o bază comercială pentru angajaţii din marile corporaţii şi (b) s-a alăturat unei asociaţii 
comerciale pentru a înfiinţa o fundaţie de educaţie privată care funcţionează pe o 
bază comercială. Autoritatea are o influenţă semnificativă asupra fundaţiei, dar nu o 
controlează. Exemplul prezintă, în scop ilustrativ, date comparative pe doi ani. Sunt 
necesare datele pe segment pentru fiecare an pentru care este prezentat un set complet 
de situaţii financiare.
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Autoritatea este organizată şi îi raportează organismului de conducere pe baza a patru 
do menii funcţionale majore: educaţie primară şi secundară; educaţie terţiară; servicii 
spe ciale de educaţie; şi alte servicii, fiecare condus de câte un director. Operaţiunile 
segmentului de servicii speciale de educaţie includ prestarea de servicii educaţionale 
pe o bază comercială angajaţilor din marile corporaţii. Pentru prestarea acestor servicii 
părţilor externe, departamentul de servicii comerciale din cadrul segmentului utilizează, 
pe bază de onorariu pe serviciu, servicii oferite de segmentele primar/secundar şi terţiar. 
Aceste transferuri între segmente sunt eliminate la consolidare. 

Informaţiile raportate despre aceste segmente sunt utilizate de consiliul de conducere şi 
de personalul din conducerea superioară ca bază pentru evaluarea performanţelor ante-
rioare ale entităţii în îndeplinirea obiectivelor sale şi pentru luarea deciziilor cu privire 
la alocarea viitoare a resurselor. Prezentarea informaţiilor despre aceste segmente este 
de asemenea considerată adecvată în sensul raportării externe.

Majoritatea operaţiunilor Autorităţii sunt locale, cu excepţia faptului că, drept parte a 
unui program de asistenţă, aceasta a înfiinţat structuri în Europa de Est pentru prestarea 
de servicii educaţionale secundare. Costul total al serviciilor oferite în Europa de Est este 
de 5 milioane (4 milioane în 20X1). Valoarea contabilă totală a structurilor educaţionale 
din Europa de Est este de 3 milioane (6,5 milioane în 20X1). Nu există cheltuieli cu 
achiziţia activelor de capital în Europa de Est în 20X2 sau 20X1.

Transferurile între segmente: veniturile pe segment şi cheltuielile pe segment includ 
ve ni turile şi cheltuielile generate de transferurile dintre segmente. Astfel de transferuri 
sunt contabilizate, în general, la cost şi sunt eliminate la consolidare. Valoarea acestor 
transferuri a fost de 20 milioane (19 milioane în 19X1). 

Investiţiile în entităţile asociate sunt contabilizate prin metoda punerii în echivalenţă. 
Autoritatea deţine 40% din acţiunile de capital ale EuroED Ltd, o fundaţie specializată 
în educaţie care oferă servicii educaţionale la nivel internaţional pe o bază comercială 
prin contract mai multor agenţii multilaterale de credit. Investiţia este contabilizată prin 
metoda punerii în echivalenţă. Investiţia în EuroED şi partea Autorităţii din profitul net 
al EuroED sunt excluse din activele pe segment şi din veniturile pe segment. 

Totuşi, ele sunt prezentate separat în cadrul celuilalt segment de servicii, care este res-
ponsabil pentru administrarea investiţiei în entitatea asociată.

Un raport complet al obiectivelor stabilite pentru fiecare segment şi al măsurii în care 
acele obiective au fost îndeplinite este inclus în Rezumatul operaţiunilor, inclus în altă 
parte a acestui raport.



RAPORTAREA PE SEGMENTE

 629 IPSAS 18 COMPARAŢIE CU IAS 14

Comparaţie cu IAS 14
IPSAS 18 se bazează în principal pe IAS 14 (revizuit în 1997). Principalele diferenţe 
dintre IPSAS 18 şi IAS 14 sunt următoarele:

● IPSAS 18 defineşte segmentele diferit faţă de IAS 14. IPSAS 18 le impune 
en tităţilor să raporteze segmentele pe o bază adecvată pentru evaluarea 
performanţelor anterioare şi pentru luarea deciziilor cu privire la alocarea 
resurselor. IAS 14 prevede raportarea segmentelor geografice şi de activitate. 

● IAS 14 prevede prezentarea rezultatului pe segment, a deprecierii şi amortizării 
activelor pe segment şi a altor cheltuieli nemonetare semnificative. IPSAS 18 
nu prevede prezentarea rezultatului pe segment. IPSAS 18 recomandă, dar nu 
impune, prezentarea veniturilor nemonetare semnificative care sunt incluse în 
venitul pe segment, a amortizării pe segment şi a altor cheltuieli nemonetare sau 
fluxuri de trezorerie pe segment conform dispoziţiilor din IPSAS 2, Situaţiile 
fluxurilor de trezorerie.

● IPSAS 18 nu prevede prezentarea informaţiilor cu privire la segmentele se-
cundare, dar recomandă anumite prezentări minime cu privire la segmentele 
geografice şi de servicii.

● IPSAS 18 nu specifică pragurile cantitative care trebuie aplicate pentru iden-
tificarea segmentelor raportabile.

● În anumite situaţii, IPSAS 18 utilizează o terminologie diferită faţă de cea din 
IAS 14. Cel mai semnificativ exemplu este utilizarea termenilor „venituri” 
(revenue), „situaţia performanţei financiare” şi „active nete / capitaluri proprii”. 
Termenii echivalenţi din IAS 14 sunt „venit” (income), „situaţia veniturilor şi 
cheltuielilor” şi „capitaluri proprii”.
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Recunoaştere

Prezentul Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) 
se bazează în principal pe Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 37 
(1998), Provizioane, datorii contingente şi active contingente, publicat de Consi-
liul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB). Extrasele din IAS 37 
sunt reproduse în această publicaţie a Consiliului pentru Standarde Internaţionale 
de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) al Federaţiei Internaţionale a 
Contabililor (IFAC) cu permisiunea Fundaţiei pentru Standarde Internaţionale de 
Raportare Financiară (IFRS). 

Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) 
este cel publicat de IASB în limba engleză, iar exemplare ale acestora pot fi obţinute 
direct de la departamentul de relații publice al Fundației IFRS, Columbus Building, 
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, United Kingdom..

E-mail: publications@ifrs.org

Internet: www.ifrs.org

IFRS-urile, IAS-urile, Proiectele de expunere şi alte publicaţii ale IASB sunt protejate 
de dreptul de autor al Fundaţiei IFRS.

„IFRS”, „IAS”, „IASB”, „IFRS Foundation”, „International Accounting Standards” 
şi „International Financial Reporting Standards” sunt mărci înregistrate ale Fundaţiei 
IFRS şi nu trebuie utilizate fără acordul Fundaţiei IFRS.

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020.

IPSAS 19, Provizioane, datorii contingente şi active contingente, a fost emis în oc   -
tom brie 2002.

De la această dată, IPSAS 19 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● Documentul Servicii colective și individuale (Amendamente la IPSAS 19) 
(emis în ianuarie 2020)

● IPSAS 42, Beneficii sociale (emis în ianuarie 2019)

● IPSAS 41, Instrumente financiare (emis în august 2018)

● IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public (emis în ianuarie 
2017)

● IPSAS 39, Beneficiile angajaților (emis în iulie 2016)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2015 (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 37, Angajamente comune (emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 2011 (emis în octombrie 2011)

● IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori 
(emis în decembrie 2006)

● IPSAS 14, Evenimente ulterioare datei de raportare (emis în decembrie 
2006)
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Tabelul punctelor modificate în IPSAS 19

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

1 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

octombrie 2011

IPSAS 42 ianuarie 2019

2 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

3 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

4 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

octombrie 2011

IPSAS 41 august 2018

4A Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

5 Eliminat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

octombrie 2011

6 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

6A Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

Titlul dinaintea  
punctului 7

Eliminat IPSAS 42 ianuarie 2019

7 Eliminat IPSAS 42 ianuarie 2019

8 Eliminat IPSAS 42 ianuarie 2019

9 Eliminat IPSAS 42 ianuarie 2019

10 Eliminat IPSAS 42 ianuarie 2019

11 Eliminat IPSAS 42 ianuarie 2019



 633 IPSAS 19

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

12 Modificat IPSAS 42 ianuarie 2019

14 Modificat IPSAS 39 iulie 2016

18 Modificat Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

19 Modificat IPSAS 42 ianuarie 2019

22 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

37 Modificat IPSAS 37 ianuarie 2015

77 Modificat IPSAS 42 ianuarie 2019

87 Modificat IPSAS 14 decembrie 2006

99 Eliminat IPSAS 42 ianuarie 2019

104 Eliminat IPSAS 42 ianuarie 2019

110 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

1111 Eliminat IPSAS 3 decembrie 2006

111A Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

octombrie 2011

111B Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

111C Nou IPSAS 37 ianuarie 2015

111D Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

111E Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

111F Nou IPSAS 39 iulie 2016

111G Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

1  Punctul 111 reprezenta o prevedere tranzitorie. Punctele următoare au fost renumerotate.
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

111H Nou IPSAS 41 august 2018

111I Nou IPSAS 42 ianuarie 2019

111J Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

112 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015

IG14 Eliminat IPSAS 41 august 2018

AG1 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

AG2 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

AG3 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

AG4 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

AG5 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

AG6 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

AG7 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

AG8 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

AG9 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

AG10 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

AG11 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

AG12 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

AG13 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

AG14 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

AG15 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

AG16 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

AG17 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

AG18 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

AG19 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020

AG20 Nou Documentul  
Servicii colective și  

individuale ianuarie 2020
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 19, Provizioane, da-
torii contingente şi active contingente, este prezentat în obiectiv şi la punctele 1-112. 
Toate punctele au autoritate egală. IPSAS 19 trebuie citit în contextul obiectivului 
său, al Prefeţei la Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 
şi al Cadrului general conceptual de raportare financiară cu scop general pentru 
entităţile din sectorul public. IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor 
contabile şi erori, oferă o bază pentru selectarea şi aplicarea politicilor contabile în 
absenţa unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
Obiectivul prezentului standard este (a) de a defini provizioanele, datoriile contingente 
și activele contingente și (b) de a identifica circumstanțele în care trebuie recunoscute 
provizioane, modul în care trebuie să fie evaluate acestea și ce informații trebuie prezen-
tate cu privire la ele. Standardul prevede, de asemenea, ca anumite informaţii referitoare 
la datoriile contingente şi activele contingente să fie prezentate în notele la situaţiile finan-
ciare, pentru a permite utilizatorilor să le înţeleagă natura, plasarea în timp şi valoarea.

Domeniu de aplicare
1. O entitate care întocmeşte şi prezintă situaţii financiare conform conta-

bili tăţii pe bază de angajamente trebuie să aplice prezentul standard în 
contabilizarea provizioanelor, datoriilor contingente şi activelor contin
gente, cu excepţia:

(a) Beneficiilor sociale care intră sub incidența IPSAS 42; 

(b) [Eliminată]

(c) Celor care rezultă din contracte executorii, altele decât cele care 
reprezintă contracte cu titlu oneros, care fac obiectul altor prevederi 
din cadrul acestui punct;

(d) Contractelor de asigurare care intră sub incidenţa standardului 
de contabilitate naţional sau internaţional relevant care tratează 
contractele de asigurare; 

(e) Celor care intră sub incidenţa altui IPSAS;

(f) Celor apărute ca urmare a impozitelor pe profit sau a echivalentelor 
impozitului pe profit; şi

(g) Celor generate de beneficiile angajaţilor, cu excepţia beneficiilor 
pentru terminarea contractului de muncă ce apar ca rezultat al 
unei restructurări, aşa cum sunt tratate în prezentul standard.

2. [Eliminat]

3. [Eliminat]

4. Prezentul standard nu se aplică instrumentelor financiare (inclusiv ga ran-
ţiilor) care intră sub incidenţa IPSAS 41, Instrumente financiare.

4A. Prezentul standard nu se aplică compensației contingente a unei entități dobân-
ditoare în cadrul unei combinări de operațiuni din sectorul public care intră sub 
incidența IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public.

5. [Eliminat]
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6. Prezentul standard se aplică provizioanelor pentru restructurări (inclusiv 
pentru activitățile întrerupte). O entitate trebuie să prezinte informații care 
permit utilizatorilor situațiilor sale financiare să evalueze efectele financiare 
ale restructurării.

6A. Prezentul standard oferă îndrumări pentru a determina dacă, și, dacă da, când, 
rezultă un provizion din servicii colective și individuale (punctele AG1-AG20).

7. [Eliminat]

8. [Eliminat]

9. [Eliminat]

10. [Eliminat]

11. [Eliminat]

Excluderi din domeniul de aplicare al standardului

12. Prezentul standard nu se aplică contractelor executorii, cu excepţia cazului în 
care acestea sunt contracte cu titlu oneros. 

13. În cazul în care un alt IPSAS tratează un anumit tip de provizion, datorie con-
tingentă sau activ contingent, o entitate aplică acel standard în locul prezentului 
standard. De exemplu, anumite tipuri de provizioane sunt tratate, de asemenea, 
în standardele referitoare la:

(a) Contractele de construcţie (a se vedea IPSAS 11, Contracte de con struc-
ţie); şi

(b) Contractele de leasing (a se vedea IPSAS 13, Contracte de leasing). Cu 
toate acestea, deoarece IPSAS 13 nu conţine dispoziţii specifice pentru 
tratamentul contractelor de leasing operaţional care au devenit oneroase, 
în astfel de cazuri se aplică prezentul standard.

14. Prezentul standard nu se aplică provizioanelor pentru impozitele pe profit sau 
pentru echivalentele impozitului pe profit (îndrumări cu privire la contabilizarea 
impozitului pe profit sunt disponibile în IAS 12, Impozitul pe profit). Acesta 
nu se aplică nici provizioanelor generate de beneficiile angajaţilor (îndrumări 
cu privire la contabilizarea beneficiilor angajaţilor sunt disponibile în IPSAS 39, 
Beneficiile angajaţilor).

15. Anumite valori tratate ca provizioane pot fi legate de recunoaşterea veniturilor, 
de exemplu, în cazul în care o entitate oferă garanţii în schimbul unui onorariu. 
Prezentul standard nu tratează recunoaşterea veniturilor. IPSAS 9, Venituri din 
tranzacţii de schimb, identifică în ce circumstanţe sunt recunoscute veniturile 
din tranzacţii de schimb şi oferă îndrumări practice în ceea ce priveşte aplicarea 
criteriilor de recunoaştere. Prezentul standard nu modifică dispoziţiile prevăzute 
de IPSAS 9.
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16. Prezentul standard defineşte provizioanele ca fiind datorii cu plasare în timp sau 
valoare incertă. În anumite ţări, termenul provizion este, de asemenea, utilizat 
în contextul unor elemente ca amortizarea, deprecierea activelor şi creanţele 
îndoielnice; acestea reprezintă ajustări ale valorilor contabile ale activelor şi 
nu sunt tratate în prezentul standard.

17. Alte IPSAS-uri specifică dacă cheltuielile sunt tratate ca active sau costuri. 
Aceste as pecte nu sunt tratate în prezentul standard. În consecinţă, prezentul 
standard nici nu interzice, nici nu impune capitalizarea costurilor recunoscute 
la constituirea unui provizion.

Definiţii
18. Următorii termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul specificat 

în continuare:

 Serviciile colective sunt servicii furnizate simultan de o entitate din secto
rul public tuturor membrilor comunității și care sunt destinate să trateze 
nevoile societății per ansamblu.

 O obligaţie implicită este o obligaţie care rezultă din acţiunile unei entităţi 
în cazul în care:

(a) Prin stabilirea unei practici anterioare, prin politicile publicate sau 
printr-o declaraţie curentă suficient de specifică, entitatea a indicat 
altor părţi că îşi va asuma anumite responsabilităţi; şi

(b) Ca rezultat, entitatea a creat celorlalte părţi implicate aşteptarea 
justificată că îşi va onora acele responsabilităţi.

 Un activ contingent este un activ posibil apărut ca urmare a unor eveni
mente trecute şi a cărui existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau 
de absenţa unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu sunt 
în totalitate sub controlul entităţii.

 O datorie contingentă reprezintă:

(a) O obligaţie posibilă apărută ca urmare a unor evenimente trecute şi 
a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau de absenţa 
unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu sunt în 
totalitate sub controlul entităţii; sau

(b) O obligaţie actuală apărută ca urmare a unor evenimente trecute, 
dar care nu este recunoscută deoarece:

(i) Este improbabil ca pentru decontarea acestei obligaţii să fie 
necesare ieşiri de resurse încorporând beneficii economice 
sau potenţial de servicii; sau
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(ii) Valoarea obligaţiei nu poate fi evaluată suficient de fiabil2.

 Contractele executorii sunt contractele în care nicio parte nu şi-a îndeplinit 
niciuna dintre obligaţii sau ambele părţi şi-au îndeplinit parţial obliga ţiile, 
în aceeaşi măsură.

 Serviciile individuale sunt bunurile și serviciile furnizate persoanelor fizice 
și/sau gospodăriilor de o entitate din sectorul public, destinate să trateze 
nevoile societății per ansamblu.

 O obligaţie legală este o obligaţie care rezultă:

(a) Dintr-un contract (din clauzele sale explicite sau implicite); 

(b) Din legislaţie; sau

(c) Din alte principii de drept.

 Un eveniment care obligă este un eveniment care generează o obligaţie 
legală sau implicită care nu îi dă entităţii o alternativă realistă în afara 
îndeplinirii obligaţiei respective.

 Un contract cu titlu oneros este un contract privind schimbul de active 
sau servicii, în care costurile inevitabile pentru îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale depăşesc beneficiile economice sau potenţialul de servicii 
preconizate a fi obţinute din respectivul contract.

 Un provizion este o datorie cu plasare în timp sau valoare incertă.

 O restructurare este un program planificat şi controlat de conducere care 
modifică semnificativ fie:

(a) Domeniul activităţilor unei entităţi; fie

(b) Maniera în care se desfăşoară acele activităţi.

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat.

Provizioane şi alte datorii

19. Provizioanele se pot distinge de alte datorii, precum datoriile de plată sau 
angajamentele contabile, deoarece există o incertitudine privind plasarea în 
timp sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare pentru decontarea lor. Spre 
deosebire de acestea:

2 Informațiile fiabile nu conțin erori semnificative, nu sunt părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere 
că reprezintă exact ceea ce susțin că reprezintă sau ceea ce se așteaptă, în mod rezonabil, să reprezinte. 
Punctul BC16 din IPSAS 1 detaliază abordarea tranzitorie pentru explicarea fiabilității.
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(a) Datoriile comerciale reprezintă datorii de plată pentru bunuri sau servicii 
care au fost primite sau furnizate și care au fost facturate sau care au 
făcut obiectul unor acorduri oficiale cu furnizorii; şi

(b) Angajamentele contabile sunt datorii de a plăti bunuri sau servicii primite 
sau furnizate, dar care nu au fost încă plătite, facturate sau convenite 
în mod oficial cu furnizorul, inclusiv sumele datorate angajaţilor (de 
exemplu, sumele angajate pentru concediul plătit). Deşi uneori este 
necesară estimarea valorii sau a plasării în timp a angajamentelor, 
gradul de incertitudine este, în general, mult mai redus decât în cazul 
provizioanelor.

 Angajamentele sunt adesea raportate în conturile de datorii, în timp ce provi-
zioanele sunt raportate separat.

Relaţia dintre provizioane şi datoriile contingente

20. În sens larg, toate provizioanele sunt contingente, deoarece sunt incerte din 
punctul de vedere al plasării în timp sau al valorii lor. Cu toate acestea, în 
pre zentul standard, termenul „contingent” este folosit pentru datoriile şi activele 
care nu sunt recunoscute deoarece existenţa lor va fi confirmată numai de 
apariţia sau de absenţa unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care 
nu sunt în totalitate sub controlul entității. De asemenea, termenul „datorie 
contingentă” este utilizat pentru datoriile care nu îndeplinesc criteriile de re-
cunoaştere.

21. Prezentul standard face distincţie între:

(a) Provizioane – care sunt recunoscute ca datorii (presupunând că se poate 
face o estimare fiabilă) deoarece ele constituie obligaţii actuale şi este 
probabil ca, pentru decontarea obligaţiilor, să fie necesară o ieşire de 
resurse încorporând beneficii economice sau potenţial de servicii; şi

(b) Datorii contingente – care nu sunt recunoscute ca datorii deoarece sunt 
fie:

(i) Obligaţii potenţiale, deoarece nu s-a confirmat încă dacă entitatea 
are o obligaţie actuală care ar putea genera o ieşire de resurse 
încorporând beneficii economice sau potenţial de servicii; fie

(ii) Obligaţii actuale care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere 
din prezentul standard (deoarece fie nu este probabil ca pentru 
decontarea obligaţiei să fie necesară o ieşire de resurse încorpo-
rând beneficii economice sau potenţial de servicii, fie nu poate fi 
realizată o estimare suficient de fiabilă a valorii obligaţiei).
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Recunoaştere
Provizioane

22. Un provizion trebuie recunoscut în cazul în care:

(a) O entitate are o obligaţie actuală (legală sau implicită) generată de 
un eveniment trecut;

(b) Este probabil ca pentru decontarea acestei obligaţii să fie necesară 
o ieşire de resurse încorporând beneficii economice sau potenţial de 
servicii; şi

(c) Poate fi realizată o estimare fiabilă a valorii obligaţiei.

 Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii, nu trebuie recunoscut un provizion.

Obligaţie actuală 

23. În unele cazuri nu este clar dacă există o obligaţie actuală. În aceste cazuri 
se consideră că un eveniment trecut poate genera o obligaţie actuală dacă, 
luând în considerare toate dovezile disponibile, este mai probabil să existe 
decât să nu existe o obligaţie actuală la data de raportare.

24. În majoritatea cazurilor va fi clar dacă un eveniment trecut a generat o obligaţie 
actuală. În alte cazuri, de exemplu, într-un proces, poate fi pusă în discuţie pro-
ducerea anumitor evenimente sau măsura în care acestea au generat o obligaţie 
actuală. În astfel de cazuri, o entitate stabileşte dacă există sau nu o obligaţie 
actuală la data de raportare luând în considerare toate dovezile disponibile, 
inclusiv, de exemplu, opinia unor experţi. Dovezile analizate includ orice 
dovezi suplimentare furnizate de evenimente ulterioare datei de raportare. Pe 
baza unor astfel de dovezi:

(a) În cazul în care este mai probabil să existe decât să nu existe o obligaţie 
actuală la data de raportare, entitatea recunoaşte un provizion (dacă sunt 
îndeplinite criteriile de recunoaştere); şi

(b) În cazul în care este mai probabil să nu existe o obligaţie actuală la 
data de raportare, entitatea prezintă o datorie contingentă, cu excepţia 
cazului în care probabilitatea unei ieşiri de resurse încorporând beneficii 
economice sau potenţial de servicii este redusă (a se vedea punctul 100).

Eveniment trecut

25. Un eveniment trecut care generează o obligaţie actuală este denumit eveni-
ment care obligă. Pentru ca un eveniment să fie un eveniment care obligă, este 
necesar ca entitatea să nu dispună de altă alternativă realistă decât decontarea 
obligaţiei generate de evenimentul în cauză. Această situaţie intervine doar:
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(a) În cazul în care decontarea obligaţiei poate fi impusă prin lege; sau

(b) În cazul unei obligaţii implicite, dacă evenimentul (care poate fi o 
acţiune a entităţii) determină terţe părţi să se aştepte, în mod justificat, 
că entitatea îşi va onora obligaţia.

26. Situaţiile financiare prezintă poziţia financiară a unei entităţi la finalul peri oadei 
de raportare, şi nu poziţia sa financiară posibilă în viitor. Prin urmare, nu se 
recunosc provizioane pentru costurile care trebuie suportate pentru continuarea 
activităţilor curente ale unei entităţi în viitor. Singurele datorii recunoscute 
în situaţia poziţiei financiare a unei entităţi sunt acelea care există la data de 
raportare.

27. Se recunosc ca provizioane doar obligaţiile generate de evenimente trecute care 
sunt independente de acţiunile viitoare ale entităţii (adică de modul de gestionare 
a activităţilor sale în viitor). Exemple de astfel de obligaţii sunt penalizările sau 
costurile de eliminare a deteriorărilor ilegale produse mediului înconjurător 
im puse de legislaţie unei entităţi din sectorul public. Ambele obligaţii ar deter-
mina o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice sau potenţial 
de servicii pentru a fi decontate, indiferent de acţiunile viitoare ale entităţii 
din sectorul public. În mod similar, o entitate din sectorul public recunoaşte 
un provizion pentru costurile de dezafectare a unei instalaţii de apărare sau a 
unei centrale nucleare deţinute de stat, în măsura în care respectiva entitate din 
sectorul public este obligată să remedieze daunele deja produse. IPSAS 17, 
Imo bilizări corporale, tratează elementele, inclusiv costurile de demontare şi 
de restaurare a zonei, care sunt incluse în costul unui activ. Invers, ca urmare 
a dispoziţiilor legale, a presiunii din partea circumscripţiei sau a dorinţei de a 
se afirma ca lider al comunităţii, o entitate poate intenţiona sau poate fi nevoită 
să suporte cheltuieli pentru a putea acţiona într-un anumit mod în viitor. Un 
exemplu ar fi atunci când o entitate din sectorul public decide să îşi încadreze 
anumite vehicule în cotele de emisie permise sau atunci când un laborator de 
stat decide să instaleze unităţi de extracţie pentru protejarea angajaţilor îm-
potriva vaporilor anumitor chimicale. Deoarece entităţile pot evita cheltuielile 
viitoare prin acţiunile lor viitoare – de exemplu, prin modificarea modului de 
operare –, ele nu au nicio obligaţie actuală aferentă acelei cheltuieli viitoare şi 
nu se recunoaşte niciun provizion.

28. O obligaţie implică întotdeauna existenţa unei alte părţi faţă de care se manifestă 
respectiva obligaţie. Totuşi, nu este necesar să se cunoască identitatea părţii faţă 
de care există obligaţia, întrucât poate fi vorba, într-adevăr, de o obligaţie faţă de 
publicul larg. Deoarece o obligaţie implică întotdeauna un angajament faţă de 
o altă parte, înseamnă că o decizie a conducerii entităţii, a organismului său de 
conducere sau a entităţii care o controlează nu generează o obligaţie implicită la 
data de raportare, cu excepţia cazului în care decizia a fost comunicată înainte 
de data de raportare persoanelor pe care le afectează într-un mod suficient de 
clar pentru a determina persoanele în cauză să se aştepte, în mod justificat, că 
entitatea îşi va onora responsabilităţile.
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29. Un eveniment care nu generează imediat o obligaţie poate determina ulterior 
o astfel de obligaţie, ca urmare a unor modificări legislative sau a unei acţiuni 
a entităţii (de exemplu, o declaraţie publică suficient de clară) care generează 
o obligaţie implicită. De exemplu, în situația în care sunt cauzate daune me-
diului înconjurător de către o agenţie guvernamentală, s-ar putea să nu existe 
obligaţia de a înlătura consecinţele. Totuşi, cauzarea daunelor poate deveni un 
eveniment care obligă în momentul în care o lege nouă impune remedierea 
daunelor existente sau în momentul în care guvernul care controlează sau 
agenţia individuală îşi asumă public răspunderea pentru înlăturarea daunelor, 
într-un mod care generează o obligaţie implicită.

30. În cazul în care detaliile unei noi propuneri legislative nu au fost încă finali-
zate, o obligaţie apare doar în momentul în care este aproape sigur că noile 
reglementări vor fi promulgate în forma propusă. În sensul prezentului standard, 
o astfel de obligaţie este tratată ca o obligaţie legală. Totuşi, diferenţele dintre 
circumstanţele promulgării legilor fac adeseori imposibilă specificarea unui 
singur eveniment care ar face aproape sigură promulgarea unei legi. În multe 
cazuri nu este posibil să se determine dacă o lege nouă propusă va fi aproape 
sigur promulgată conform proiectului, şi orice decizie cu privire la existenţa 
unei obligaţii trebuie să aştepte promulgarea legii propuse.

Ieşiri de resurse probabile încorporând beneficii economice sau potenţial de servicii

31. Pentru ca o datorie să îndeplinească condițiile pentru a fi recunoscută este 
necesară nu numai existenţa unei obligaţii actuale, ci şi probabilitatea ca pentru 
decontarea obligaţiei să fie necesară o ieşire de resurse încorporând beneficii 
economice sau potenţial de servicii. În sensul prezentului standard, o ieşire de 
resurse sau alt eveniment este considerat(ă) probabil(ă) dacă există mai multe 
şanse ca evenimentul în cauză să se întâmple decât să nu se întâmple, adică dacă 
probabilitatea ca evenimentul să aibă loc este mai mare decât probabilitatea ca 
evenimentul să nu aibă loc. În cazul în care existenţa unei obligaţii actuale este 
improbabilă, entitatea prezintă o datorie contingentă, cu excepţia situației în care 
posibilitatea să intervină o ieşire de resurse încorporând beneficii economice 
sau potenţial de servicii este redusă (a se vedea punctul 100).

32. În cazul în care există mai multe obligaţii similare (de exemplu, o obligaţie a 
guvernului de a compensa persoanele care au primit sânge contaminat într-un 
spital de stat), probabilitatea ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru de-
contarea obligaţiei se determină prin analizarea clasei de obligaţii ca întreg. 
Deşi probabilitatea unei ieşiri de resurse pentru un element individual poate 
fi redusă, este posibil ca pentru decontarea clasei de obligaţii ca întreg să fie 
necesară o ieşire de resurse. În astfel de cazuri este recunoscut un provizion 
(dacă sunt îndeplinite celelalte condiţii de recunoaştere).
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Estimarea fiabilă a obligaţiilor

33. Utilizarea estimărilor este o componentă esenţială a întocmirii situaţiilor fi-
nanciare şi nu reduce fiabilitatea acestora. Acest lucru este valabil în special 
în cazul provizioanelor, care, prin natura lor, sunt mai incerte decât majoritatea 
celorlalte active sau datorii. Cu excepţia unor cazuri extrem de rare, o entitate 
va putea determina mai multe rezultate posibile şi, prin urmare, va putea estima 
obligaţia suficient de fiabil încât să utilizeze estimarea pentru recunoaşterea 
unui provizion.

34. În cazurile extrem de rare în care nu se poate face o estimare fiabilă, există 
o datorie care nu poate fi recunoscută. O astfel de datorie este prezentată ca 
datorie contingentă (a se vedea punctul 100).

Datorii contingente

35. O entitate nu trebuie să recunoască o datorie contingentă.

36. O datorie contingentă este prezentată, în conformitate cu prevederile de la 
punctul 100, cu excepţia cazului în care probabilitatea unei ieşiri de resurse 
încorporând beneficii economice sau potenţial de servicii este redusă.

37. În cazul în care o entitate este responsabilă în comun şi solidar cu alte părţi pen-
tru o obligaţie, partea din obligaţia în cauză care se preconizează a fi acoperită 
de alte părţi este tratată ca o datorie contingentă. De exemplu, în cazul unei 
datorii a unui angajament comun, partea obligaţiei care trebuie îndeplinită de 
alţi participanţi ai angajamentului comun este tratată ca o datorie contingentă. 
Entitatea recunoaşte un provizion pentru partea din obligaţie pentru care este 
probabilă o ieşire de resurse încorporând beneficii economice sau potenţial de 
servicii, cu excepţia cazurilor rare în care nu se poate face o estimare fiabilă.

38. Datoriile contingente pot evolua altfel decât se estimase iniţial. Prin urmare, 
ele sunt evaluate continuu pentru a determina dacă a devenit probabilă o ieşire 
de resurse care încorporează beneficii economice sau potenţial de servicii. 
Dacă devine probabil că va fi necesară o ieşire de resurse care încorporează 
beneficii economice viitoare sau potenţial de servicii pentru un element care 
a fost tratat anterior ca datorie contingentă, este recunoscut un provizion în 
situaţiile financiare ale perioadei în care are loc modificarea probabilităţii (cu 
excepţia cazurilor extrem de rare în care nu se poate face o estimare fiabilă). De 
exemplu, este posibil ca o entitate de stat locală să fi încălcat o lege referitoare 
la mediu, dar rămâne neclar dacă au existat într-adevăr daune cauzate mediului. 
În cazul în care, ulterior, devine clar faptul că s-au cauzat daune mediului şi 
sunt necesare remedieri, entitatea va recunoaşte un provizion deoarece ieşirea 
de beneficii economice este acum probabilă.
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Active contingente

39. O entitate nu trebuie să recunoască un activ contingent.

40. Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau 
neaşteptate care (a) nu se află în totalitate sub controlul entităţii şi (b) pot să 
genereze intrări de beneficii economice sau potenţial de servicii către entitate. 
Un exemplu în acest sens îl reprezintă o despăgubire pe care o entitate o solicită 
prin intermediul unui proces legal, al cărui rezultat este incert.

41. Activele contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare, deoarece 
acest fapt ar putea determina recunoaşterea unui venit care s-ar putea să nu 
se realizeze niciodată. Totuşi, în momentul în care realizarea unui venit este 
aproape sigură, activul aferent nu este un activ contingent, iar recunoaşterea 
sa este adecvată.

42. Un activ contingent este prezentat, în conformitate cu prevederile de la punc-
tul 105, în cazul în care este probabilă o intrare de beneficii economice sau 
potenţial de servicii.

43. Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a se asigura reflectarea co-
res punzătoare în situaţiile financiare a modificărilor survenite. Dacă o intrare de 
beneficii economice sau potenţial de servicii a devenit aproape sigură, iar va-
loarea activului poate fi evaluată fiabil, activul şi venitul aferent sunt recunoscute 
în situaţiile financiare aferente perioadei în care a survenit modificarea. Dacă 
o intrare de beneficii economice sau potenţial de servicii a devenit probabilă, 
o entitate prezintă activul contingent (a se vedea punctul 105).

Evaluare
Cea mai bună estimare

44. Valoarea recunoscută drept provizion trebuie să fie cea mai bună estimare a 
cheltuielii necesare pentru a deconta obligaţia actuală la data de raportare.

45. Cea mai bună estimare a cheltuielii necesare pentru decontarea obligaţiei actuale 
este valoarea pe care o entitate ar plăti-o, în mod raţional, pentru decontarea 
obligaţiei la data de raportare sau pentru transferarea acesteia către o terţă 
parte în acel moment. Adeseori, va fi imposibil sau extrem de costisitor să se 
deconteze sau să se transfere o obligaţie la data de raportare. Totuşi, estimarea 
valorii pe care o entitate ar plăti-o, în mod raţional, pentru a deconta sau trans-
fera obligaţia reprezintă cea mai bună estimare a cheltuielii necesare pentru 
decontarea obligaţiei actuale la data de raportare.

46. Estimările rezultatelor şi ale efectelor financiare sunt determinate de raţio na-
mentul conducerii entităţii şi completate de experienţa unor tranzacţii similare 
şi, în anumite cazuri, de rapoartele unor experţi independenţi. Dovezile analizate 
includ orice dovezi suplimentare furnizate de evenimente ulterioare datei de 
raportare.
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  Exemplu

  Un laborator medical de stat oferă scanere de diagnostic cu ultrasunete 
atât centrelor şi spitalelor deţinute de stat, cât şi celor private, pe baza re-
cu perării totale a costurilor. Echipamentul este însoţit de un certificat de 
ga ranţie prin care centrelor medicale şi spitalelor le sunt acoperite costurile 
de reparaţie a oricăror defecte de fabricaţie apărute în primele şase luni de la 
data cumpărării. Dacă la toate produsele furnizate ar apărea defecte minore, 
costurile de reparaţie s-ar ridica la 1 milion de unităţi monetare. Dacă la toate 
produsele furnizate ar apărea defecte majore, costurile de reparaţie s-ar ridica 
la 4 milioane de unităţi monetare. Experienţa anterioară şi aşteptările viitoare 
ale laboratorului arată că, pentru anul următor, 75% dintre echipamente nu 
vor avea defecte, 20% vor avea defecte minore, iar 5% vor avea defecte 
majore. În conformitate cu punctul 32, laboratorul evaluează probabilitatea 
unei ieşiri de resurse pentru totalitatea obligaţiilor de garanţie.

  Valoarea aşteptată a costului reparaţiilor este:

  (75% × 0) + (20% × 1.000.000) + (5% × 4.000.000) = 400.000

47. Incertitudinile privind valoarea care va fi recunoscută ca provizion sunt tratate 
prin mijloace diferite, conform împrejurărilor. În cazul în care provizionul în 
curs de evaluare implică o gamă largă de elemente, obligaţia este estimată 
prin ponderarea tuturor rezultatelor posibile în funcţie de probabilităţile lor. 
Această metodă statistică de evaluare este denumită „valoare preconizată”. 
Prin urmare, provizionul va fi diferit în funcţie de probabilitatea pierderii unei 
anumite sume, de exemplu, 60% sau 90%. În cazul în care există un interval 
continuu de rezultate posibile şi probabilităţile de realizare a fiecăruia sunt 
egale, se utili zează punctul de la mijlocul intervalului.

48. În cazul în care este evaluată o singură obligaţie, rezultatul individual cel mai 
probabil poate constitui cea mai bună estimare a datoriei. Cu toate acestea, chiar 
şi într-un astfel de caz, entitatea ia în considerare şi alte rezultate posibile. În 
cazul în care alte rezultate posibile sunt, în cea mai mare parte, fie mai mari, 
fie mai mici decât rezultatul cel mai probabil, cea mai bună estimare va fi o 
sumă mai mare sau mai mică. De exemplu, dacă un guvern trebuie să remedieze 
o defecţiune gravă a unei nave de apărare pe care a construit-o pentru un alt 
guvern, rezultatul individual cel mai probabil poate fi succesul reparaţiei de 
la prima încercare la un cost de 100.000 de unităţi monetare, dar se constituie 
un provizion cu o valoare mai mare în cazul în care este foarte probabil să fie 
necesare mai multe încercări.

49. Provizionul se evaluează înaintea impozitării sau a echivalentelor impozitării. 
Îndrumări cu privire la tratarea consecinţelor fiscale ale unui provizion şi ale 
modificărilor acestuia pot fi consultate în IAS 12.
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Riscuri şi incertitudini

50. Pentru determinarea celei mai bune estimări a unui provizion trebuie luate 
în considerare riscurile şi incertitudinile care afectează inevitabil multe 
eve nimente şi împrejurări.

51. Riscul descrie variabilitatea rezultatelor. Ajustarea în funcție de risc poate de-
termina creșterea valorii la care este evaluată o datorie. Dacă evaluările se fac 
în condiții de incertitudine, este nevoie de precauție, astfel încât veniturile și 
activele să nu fie supraevaluate, iar cheltuielile sau datoriile să nu fie subevalu-
ate. Cu toate acestea, incertitudinea nu justifică constituirea unor provizioane 
excesive sau supraevaluarea deliberată a datoriilor. De exemplu, în cazul în care 
costurile preconizate ale unui anumit rezultat negativ sunt estimate prudent, 
rezultatul respectiv nu este tratat în mod deliberat mai probabil decât este de 
fapt cazul. Trebuie acordată atenție pentru a se evita dubla ajustare în funcție 
de riscuri și incertitudini, care ar putea duce la supraevaluarea unui provizion.

52. Prezentarea incertitudinilor privind valoarea cheltuielilor se face în conformitate 
cu punctul 98 litera (b).

Valoarea actualizată

53. În cazul în care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea 
unui provizion trebuie să reprezinte valoarea actualizată a cheltuielilor 
estimate a fi necesare pentru decontarea obligaţiei.

54. Din cauza valorii-timp a banilor, provizioanele pentru ieşirile de numerar 
care intervin la scurt timp de la data de raportare sunt mai oneroase decât cele 
aferente unor ieşiri de numerar care au aceeaşi valoare, dar care intervin mai 
târziu. Prin urmare, provizioanele se actualizează dacă efectul este semnificativ.

 Atunci când un provizion este actualizat pe un anumit număr de ani, valoarea 
actualizată a provizionului va creşte în fiecare an pe măsură ce provizionul se 
apropie de data preconizată a decontării (a se vedea Exemplul ilustrativ).

55. Punctul 97 litera (e) din prezentul standard prevede prezentarea creşterii, în 
timpul perioadei, a valorii actualizate generate de trecerea timpului.

56. Rata (ratele) de actualizare utilizată (utilizate) trebuie să fie rata (ratele) 
înainte de impozitare care reflectă evaluările curente de pe piaţă ale 
valorii-timp a banilor şi ale riscurilor specifice datoriei. Rata (ratele) de 
actualizare nu trebuie să reflecte riscurile pentru care estimările fluxurilor 
de trezorerie viitoare au fost ajustate.

57. În anumite jurisdicţii, impozitele pe profit sau echivalentele acestora sunt per-
cepute din surplusul entităţii din sectorul public pentru perioada respectivă. În 
cazul în care astfel de impozite pe profit le sunt percepute entităţilor din sectorul 
public, rata de actualizare selectată trebuie să fie o rată înainte de impozitare.
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Evenimente viitoare

58. Evenimentele viitoare care pot afecta valorile necesare pentru decontarea 
unei obligaţii trebuie reflectate în valoarea unui provizion în cazul în care 
există dovezi obiective suficiente că evenimentele în cauză vor avea loc.

59. Evenimentele viitoare preconizate pot fi deosebit de importante pentru evaluarea 
provizioanelor. De exemplu, anumite obligaţii pot fi indexate pentru compen-
sarea beneficiarilor pentru efectele inflaţiei sau ale altor modificări specifice ale 
preţurilor. Dacă există suficiente dovezi cu privire la ratele de inflaţie preconi-
zate, acest lucru trebuie să se reflecte în valoarea provizionului. Un alt exemplu 
de evenimente viitoare care afectează valoarea unui provizion este acela când un 
guvern crede că viitoarele progrese tehnologice vor reduce costul de înlăturare a 
catranului, cenuşii şi altor poluanţi asociaţi cu o uzină de gaz ajunsă la sfârşitul 
duratei sale de viaţă. În acest caz, valoarea recunoscută reflectă costul pe care 
observatori obiectivi, calificaţi din punct de vedere tehnic, îl preconizează în 
mod rezonabil, ţinând cont de toate dovezile disponibile privind tehnologiile 
care vor putea fi utilizate în momentul acestei înlăturări. Astfel, este adecvat 
să se includă, de exemplu, reducerile preconizate ale costului asociate sporirii 
experienţei în aplicarea tehnologiei existente sau costul preconizat al utilizării 
tehnologiei existente pentru o operaţiune de înlăturare mai amplă sau mai 
complexă decât se realiza anterior. Cu toate acestea, o entitate nu anticipează 
dezvoltarea unei tehnologii complet noi de înlăturare, cu excepţia cazului în 
care această ipoteză este justificată de dovezi obiective suficiente.

60. În procesul de evaluare a unei obligaţii existente a unui guvern sau a unei entităţi 
din sectorul public este luat în considerare efectul introducerii unei posibile 
noi legi care ar putea afecta obligaţia respectivă, în cazul în care există dovezi 
obiective suficiente referitoare la faptul că respectiva lege va fi aproape sigur 
promulgată. Din cauza diverselor împrejurări care intervin în practică, este 
imposibil să se specifice un singur eveniment care va oferi suficiente dovezi 
obiective în fiecare caz. Dovezile vizează atât (a) dispoziţiile impuse de noua 
legislaţie, cât şi (b) nivelul de certitudine al promulgării şi implementării sale 
în timp util. În multe cazuri nu vor exista suficiente dovezi obiective până în 
momentul în care noua legislaţie este promulgată.

Cedarea preconizată a activelor

61. Câştigurile rezultate din cedarea preconizată a unor active nu trebuie luate 
în considerare la evaluarea unui provizion.

62. Câştigurile din cedarea preconizată a activelor nu sunt luate în considerare la 
evaluarea unui provizion, chiar dacă cedarea preconizată este strâns legată de 
evenimentul care generează constituirea provizionului. În schimb, o entitate 
recunoaşte câştigurile din cedările preconizate de active în momentul prevăzut 
de IPSAS-ul care reglementează activele în cauză.
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Rambursări
63. În cazul în care se preconizează că o terţă parte îi va rambursa, integral 

sau parţial, cheltuielile necesare pentru decontarea unui provizion, o 
entitate trebuie să recunoască rambursarea atunci şi numai atunci când 
este aproape sigur că va primi rambursarea în situația în care îşi de con-
tează obligaţia. Rambursarea trebuie tratată ca un activ separat. Suma 
re cunoscută ca rambursare nu trebuie să depăşească valoarea pro vi zio-
nului.

64. În situaţia performanţei financiare, cheltuiala aferentă unui provizion poate 
fi prezentată după ce a fost scăzută valoarea recunoscută a rambursării.

65. Uneori, o entitate îi poate solicita unei alte părţi să plătească, integral sau parţial, 
cheltuielile necesare pentru decontarea unui provizion (de exemplu, în temeiul 
unor contracte de asigurare, al unor clauze de despăgubire sau al unor garanţii 
oferite de furnizori). Cealaltă parte poate fie să ramburseze sumele plătite 
de entitate, fie să plătească direct sumele respective. De exemplu, o agenţie 
guvernamentală poate avea o datorie legală faţă de o persoană ca rezultat al 
unor îndrumări înşelătoare oferite de angajaţii săi. Totuşi, agenţia poate să 
reuşească să îşi recupereze o parte din cheltuială din asigurarea de răspundere 
profesională.

66. În majoritatea situaţiilor, entitatea va rămâne responsabilă pentru toată suma 
în cauză, astfel încât, în cazul în care cealaltă parte nu plăteşte din orice motiv, 
entitatea este cea care trebuie să plătească întreaga sumă. În astfel de situaţii, 
entitatea recunoaşte un provizion pentru întreaga valoare a datoriei şi un activ 
separat pentru rambursarea preconizată, în momentul în care este aproape sigur 
că va primi suma în cauză dacă îşi decontează datoria.

67. În anumite situaţii, dacă terţa parte nu efectuează plata, entitatea nu va fi răs-
punzătoare pentru sumele în cauză. În astfel de cazuri, entitatea nu are nicio 
datorie pentru acele costuri, iar acestea nu sunt incluse în provizion.

68. Aşa cum se menţionează la punctul 37, o obligaţie pentru care o entitate are 
răspundere comună şi solidară cu alte părţi reprezintă o datorie contingentă, în 
măsura în care se preconizează că obligaţia în cauză va fi decontată de celelalte 
părţi.

Modificări ale provizioanelor
69. Provizioanele trebuie reanalizate la fiecare dată de raportare şi trebuie 

ajustate astfel încât să reflecte cea mai bună estimare curentă. În cazul în 
care nu mai este probabil că pentru decontarea obligaţiei va fi necesară o 
ieşire de resurse încorporând beneficii economice sau potenţial de servicii, 
provizionul trebuie reluat.
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70. Atunci când se aplică actualizarea, valoarea contabilă a unui provizion creşte 
în fiecare perioadă pentru a reflecta trecerea timpului. Această creştere este 
recunoscută drept cheltuială cu dobânda.

Utilizarea provizioanelor
71. Un provizion trebuie utilizat numai pentru cheltuielile pentru care a fost 

recunoscut iniţial.

72. Numai cheltuielile aferente provizionului iniţial pot fi acoperite din provizion. 
Acoperirea unor cheltuieli dintr-un provizion care a fost recunoscut iniţial 
pentru alt scop ar ascunde impactul a două evenimente diferite.

Aplicarea regulilor de recunoaştere şi evaluare
Deficite nete viitoare din exploatare

73. Nu trebuie recunoscute provizioane pentru deficitele nete din activităţi de 
exploatare viitoare.

74. Deficitele nete din activităţi de exploatare viitoare nu corespund definiţiei da-
toriilor de la punctul 18 şi criteriilor generale de recunoaştere a provizioanelor 
de la punctul 22.

75. Preconizarea unor deficite nete din activităţi de exploatare viitoare indică faptul 
că anumite active utilizate în aceste activităţi ar putea fi depreciate. Entitatea va 
testa aceste active pentru depreciere. Îndrumările cu privire la contabilizarea 
de precierii pot fi consultate în IPSAS 21, Deprecierea activelor generatoare 
de fluxuri nemonetare, sau în IPSAS 26, Deprecierea activelor generatoare de 
numerar, după caz.

Contracte cu titlu oneros

76. Dacă o entitate are un contract cu titlu oneros, obligaţia actuală (minus 
recuperările) prevăzută în contract trebuie recunoscută şi evaluată ca un 
provizion.

77. Punctul 76 din prezentul standard se aplică doar contractelor cu titlu oneros.

78. Multe contracte care prezintă tranzacţii de schimb (de exemplu, anumite 
co menzi de cumpărare obişnuite) pot fi anulate fără plata unor compensaţii 
ce lei lalte părţi şi, prin urmare, nu există o obligaţie. Alte contracte stabilesc 
atât drepturi, cât şi obligaţii pentru fiecare parte contractantă. În cazul în care 
anumite evenimente transformă un astfel de contract în unul cu titlu one ros, 
acesta intră sub incidenţa prezentului standard şi există o datorie care este 
recunoscută. Contractele executorii care nu sunt contracte cu titlu oneros nu 
intră sub incidenţa prezentului standard.

79. Prezentul standard defineşte un contract cu titlu oneros ca fiind un contract în 
care costurile inevitabile pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale depăşesc 
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beneficiile economice sau potenţialul de servicii preconizate a fi obţinute din 
respectivul contract, care include valorile recuperabile. Astfel, obligaţia actuală 
minus recuperările este cea recunoscută ca provizion în baza punctului 76. 
Costurile inevitabile ale unui contract reflectă costul net de ieşire din contract, 
adică valoarea cea mai mică dintre costul îndeplinirii contractului şi eventualele 
compensaţii sau penalizări generate de neîndeplinirea contractului.

80. Înainte de a constitui un provizion separat pentru un contract cu titlu oneros, o 
entitate recunoaşte orice pierdere din deprecierea activelor alocate contractului 
respectiv.

Restructurare

81. Următoarele sunt exemple de evenimente care se pot încadra în definiția res-
tructurării:

(a) Încheierea sau cedarea unei activităţi sau a unui serviciu;

(b) Închiderea unei filiale sau încetarea activităţilor unei agenţii guverna-
mentale dintr-o locaţie sau regiune specifică sau relocarea activităţilor 
dintr-o regiune în alta;

(c) Modificări ale structurii de conducere, de exemplu, eliminarea unui nivel 
de conducere sau a unui serviciu executiv; şi

(d) Reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ asupra naturii 
şi obiectului principal al activităţilor entităţii.

82. Este recunoscut un provizion aferent costurilor de restructurare numai dacă 
sunt îndeplinite criteriile generale de recunoaştere a provizioanelor prevăzute 
la punctul 22. Punctele 83-96 prezintă modul în care criteriile generale de 
recunoaştere se aplică în cazul restructurărilor.

83. O obligaţie implicită de restructurare apare numai atunci când o entitate: 

(a) Dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare care stipu-
lează cel puţin:

(i) Activitatea / unitatea operaţională sau partea de activitate / uni-
tate operaţională vizată;

(ii) Principalele locaţii afectate;

(iii) Locaţia, funcţia şi numărul aproximativ de angajaţi care vor 
primi compensaţii pentru încetarea serviciilor lor;

(iv) Cheltuielile implicate; şi

(v) Perioada în care se va implementa planul de restructurare; 
şi 
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(b) A generat o aşteptare justificată celor afectaţi că restructurarea 
va fi realizată prin demararea implementării respectivului plan de 
restructurare sau prin comunicarea principalelor caracteristici ale 
acestuia celor afectaţi.

84. În cadrul sectorului public, restructurarea poate avea loc la nivelul întregului 
guvern, la nivelul portofoliului sau ministerului sau la nivel de agenţie.

85. Dovezile că un guvern sau o entitate individuală a început implementarea unui 
plan de restructurare pot fi oferite, de exemplu, de (a) anunţarea publică a prin-
ci palelor caracteristici ale planului, (b) vânzarea sau transferul activelor, (c) no    ti-
fi carea asupra intenţiei de a anula contractele de leasing sau (d) stabilirea de 
anga jamente alternative pentru clienţii serviciilor. Un anunţ public privind un 
plan detaliat de restructurare constituie o obligaţie implicită de restructurare 
numai dacă este făcut în aşa fel şi într-atât de detaliat (adică precizând princi-
palele caracteristici ale planului) încât determină alte părţi, precum utilizatorii 
serviciului, furnizorii şi angajaţii (sau reprezentanţii acestora), să se aştepte, în 
mod justificat, că guvernul sau entitatea va realiza restructurarea.

86. Pentru ca un plan să fie suficient pentru a genera o obligaţie implicită în momen-
tul în care este comunicat persoanelor afectate, este necesar ca implementarea 
sa să fie planificată să înceapă cât mai curând posibil şi să fie finalizată într-un 
cadru temporal în care modificarea semnificativă a planului este improbabilă. 
Dacă se preconizează că restructurarea va începe după o perioadă mai lungă de 
timp sau că aceasta va dura nejustificat de mult, este puţin probabil ca planul 
să determine alte părţi să se aştepte, în mod justificat, că guvernul sau entitatea 
individuală s-a angajat în momentul actual să realizeze restructurarea, deoarece 
cadrul temporal permite guvernului sau entităţii să îşi modifice planurile.

87. O decizie de restructurare luată de conducere sau de organismul de conducere 
înainte de data de raportare nu generează o obligaţie implicită la data de rapor-
tare, cu excepţia cazului în care, înainte de această dată, entitatea:

(a) A demarat implementarea planului de restructurare; sau

(b) A anunţat principalele caracteristici ale planului de restructurare celor 
afectaţi de acesta într-o manieră suficient de specifică încât să îi deter-
mine să se aştepte, în mod justificat, la faptul că entitatea va realiza 
restructurarea.

 Dacă o entitate începe implementarea unui plan de restructurare sau anunţă 
principalele sale caracteristici celor afectaţi numai după data de raportare, poate 
fi necesară prezentarea informaţiilor conform IPSAS 14, Evenimente ulterioare 
datei de raportare, dacă restructurarea este semnificativă, iar neprezentarea 
informaţiilor ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor luate pe 
baza situaţiilor financiare.
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88. Deşi nu se generează o obligaţie implicită doar printr-o decizie a conducerii 
sau a organismului de conducere, poate apărea o obligaţie în urma corelării 
unei astfel de decizii cu alte evenimente anterioare. De exemplu, negocierile cu 
reprezentanţii angajaţilor privind compensaţiile pentru încetarea contractului 
de muncă sau cu cumpărătorii pentru vânzarea sau transferul unei unităţi de 
activitate pot fi finalizate numai cu aprobarea organismului de conducere sau a 
consiliului de administraţie. Odată ce a fost obţinută această aprobare şi a fost 
comunicată celorlalte părţi, entitatea are o obligaţie implicită de restructurare, 
dacă sunt îndeplinite condiţiile de la punctul 83.

89. În unele ţări, (a) autoritatea finală pentru luarea deciziilor referitoare la o entitate 
din sectorul public îi aparţine unui organism de conducere sau unui consiliu de 
administraţie din care fac parte şi reprezentanţi ai altor interese decât cele ale 
conducerii (de exemplu, ale angajaţilor) sau (b) poate fi necesară informarea 
acestor reprezentanţi înainte de luarea deciziei de către organismul de conducere 
sau consiliul de administraţie. Deoarece o decizie adoptată de un astfel de or-
ganism de conducere sau consiliu de administraţie trebuie comunicată acestor 
reprezentanţi, ea poate genera o obligaţie implicită de restructurare.

Vânzarea sau transferul operaţiunilor

90. Nu este generată nicio obligaţie drept consecinţă a vânzării sau transferului 
unei unităţi de activitate înainte ca entitatea să se fi angajat să o vândă sau 
să o transfere, adică înainte să existe un contract irevocabil.

91. Chiar și în cazul în care a luat decizia de a vinde o unitate de activitate şi a 
anunţat public această decizie, entitatea nu poate să îşi asume un angajament de 
a vinde până în momentul în care este identificat un cumpărător şi este încheiat 
un contract de vânzare irevocabil. Până în momentul în care încheie un contract 
de vânzare irevocabil, entitatea va putea să se răzgândească, iar în cazul în 
care nu găseşte un cumpărător în condiţii acceptabile, entitatea va fi obligată 
să adopte alte soluţii. Dacă vânzarea constituie doar o parte a restructurării, 
pentru celelalte părţi ale restructurării poate apărea o obligaţie implicită înainte 
de încheierea unui contract de vânzare irevocabil.

92. În sectorul public, restructurarea implică adeseori transferul operaţiunilor de la 
o entitate controlată la alta şi poate implica transferul de operaţiuni fără nicio 
contravaloare sau la o contravaloare nominală. Astfel de transferuri vor avea 
loc adeseori în baza unei directive şi nu vor implica acorduri irevocabile aşa 
cum se arată la punctul 90. Există o obligaţie doar atunci când este încheiat un 
contract irevocabil de transfer. Chiar şi atunci când transferurile propuse nu duc 
la recunoaşterea unui provizion, tranzacţia planificată poate necesita prezen-
tarea conform altor IPSAS-uri, cum ar fi IPSAS 14 şi IPSAS 20, Prezentarea 
informaţiilor privind părţile afiliate.
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Provizioane de restructurare

93. Un provizion de restructurare trebuie să includă numai cheltuielile directe 
aferente restructurării, adică cele care sunt în acelaşi timp:

(a) Generate în mod necesar de procesul de restructurare; şi

(b) Neasociate activităţilor curente ale entităţii.

94. Un provizion de restructurare nu include costuri precum cele cu:

(a) Recalificarea sau relocarea personalului permanent;

(b) Marketingul; sau 

(c) Investiţia în noi sisteme şi reţele de distribuţie.

 Aceste cheltuieli privesc gestionarea viitoare a unei activităţi şi nu reprezintă 
datorii de restructurare la data de raportare. Astfel de cheltuieli sunt recunoscute 
pe aceeaşi bază ca în cazul în care apar independent de restructurare.

95. Deficitele nete viitoare din exploatare identificabile până la data restructurării 
nu sunt incluse într-un provizion, cu excepţia cazului în care sunt asociate unui 
contract cu titlu oneros, aşa cum este acesta definit la punctul 18.

96. În conformitate cu punctul 61, câştigurile din cedarea preconizată a activelor 
nu sunt luate în considerare la evaluarea unui provizion de restructurare, chiar 
dacă vânzarea activelor este văzută ca o componentă a restructurării.

Prezentarea informaţiilor
97. Pentru fiecare clasă de provizioane, o entitate trebuie să prezinte: 

(a) Valoarea contabilă la începutul şi la finalul perioadei;

(b) Provizioanele suplimentare constituite în cursul perioadei, inclusiv 
majorările provizioanelor existente;

(c) Sumele utilizate (cu alte cuvinte, cheltuielile suportate şi deduse din 
provizioane) în cursul perioadei;

(d) Sumele neutilizate reluate în cursul perioadei; şi

(e) Creşterea în cursul perioadei a valorii actualizate generată de tre-
cerea timpului şi efectul oricărei modificări a ratei de actualizare.

 Nu sunt prevăzute informaţii comparative. 

98. O entitate trebuie să prezinte pentru fiecare clasă de provizioane:

(a) O scurtă descriere a naturii obligaţiei şi plasarea în timp preconizată 
a oricăror ieşiri de beneficii economice sau potenţial de servicii;
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(b) O indicaţie a incertitudinilor privind valoarea sau plasarea în timp 
a acestor ieşiri. Dacă este necesar să se furnizeze informaţii adec
vate, o entitate trebuie să prezinte principalele ipoteze referitoare 
la evenimentele viitoare, în conformitate cu punctul 58; şi

(c) Valoarea oricăror rambursări preconizate, indicând valoarea ori-
că rui activ recunoscut pentru rambursarea preconizată.

99. [Eliminat]

100. Cu excepţia cazului în care posibilitatea existenţei oricăror ieşiri la decon-
ta re este îndepărtată, o entitate trebuie să prezinte, pentru fiecare clasă de 
datorii contingente la data de raportare, o scurtă descriere a naturii da -
to riei contingente şi, acolo unde este posibil:

(a) O estimare a efectului său financiar, evaluat în conformitate cu 
punctele 44-62;

(b) O indicaţie a incertitudinilor privind valoarea sau plasarea în timp 
a oricărei ieşiri; şi

(c) Posibilitatea oricărei rambursări.

101. Pentru a determina ce provizioane sau datorii contingente pot fi agregate pen-
tru a forma o clasă, este necesar să se analizeze dacă natura elementelor este 
suficient de asemănătoare pentru ca prezentarea lor comună să îndeplinească 
dispoziţiile de la punctele 98 literele (a) şi (b), respectiv 100 literele (a) şi (b). 
Astfel, ar putea fi adecvată tratarea ca o singură clasă de provizioane a sumelor 
aferente unui singur tip de obligaţie, dar nu ar fi adecvată tratarea ca o singură 
clasă a sumelor aferente costurilor de restaurare a mediului şi a sumelor care 
fac obiectul unor proceduri juridice.

102. În cazul în care un provizion şi o datorie contingentă sunt generate de aceleaşi 
împrejurări, o entitate prezintă informaţiile prevăzute la punctele 97, 98 şi 100 
astfel încât să scoată în evidenţă legătura existentă între provizion şi datoria 
contingentă.

103. O entitate poate, în anumite circumstanţe, să utilizeze evaluarea externă pentru 
a evalua un provizion. În astfel de cazuri, informaţiile legate de evaluare pot 
fi prezentate util.

104. [Eliminat]

105. Atunci când este probabilă o intrare de beneficii economice sau potenţial de 
servicii, o entitate trebuie să prezinte o scurtă descriere a naturii activelor 
contingente la data de raportare şi, acolo unde este posibil, o estimare a 
efectului lor financiar, evaluat în baza principiilor stabilite pentru provizi-
oane de la punctele 44-62.
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106. Dispoziţiile de prezentare a informaţiilor de la punctul 105 sunt concepute 
pentru a fi aplicate doar acelor active contingente de la care există o aşteptare 
rezonabilă că vor genera beneficii pentru entitate. Adică nu există nicio 
dispoziţie de pre zen tare a acestor informaţii cu privire la toate activele 
contingente (a se ve dea punctele 39-43 pentru o discuţie pe marginea active-
lor contingente). Este important ca prezentarea informaţiilor despre activele 
contingente să evite prezentarea de indicaţii înşelătoare privind probabilitatea 
obţinerii veniturilor. De exemplu, un activ contingent ar apărea dintr-un contract 
prin care o entitate din sectorul public îi permite unei companii din sectorul 
privat să extragă minereuri dintr-una dintre proprietăţile sale în schimbul 
plăţii unor redevenţe hotărâte pe baza unui preţ stabilit pe tona extrasă, iar 
compania a început exploatarea minieră. Pe lângă prezentarea naturii anga-
jamentului, activul contingent trebuie cuantificat, în cazul în care poate fi făcută 
o estimare rezonabilă a cantităţii de minereuri ce va fi extrasă şi a plasării în 
timp a intrărilor de numerar preconizate. Dacă nu ar exista rezerve dovedite 
sau dacă alte circumstanţe ar arăta că este puţin probabil să se facă extracţii 
miniere, entitatea din sectorul public nu ar pre zenta informaţiile prevăzute la 
punctul 105, deoarece nu ar exista un flux probabil de beneficii.

107. Dispoziţiile de prezentare a informaţiilor de la punctul 105 înglobează atât 
activele contingente din tranzacţii de schimb, cât şi pe cele din alte tranzacţii 
decât cele de schimb. Măsura în care există un activ contingent aferent veni-
turilor din impozitare depinde de interpretarea a ceea ce constituie un eveni-
ment impozabil. Determinarea evenimentului impozabil pentru veniturile din 
impozitare şi posibilele implicaţii pentru prezentarea activelor contingente 
aferente veniturilor din impozitare vor fi tratate ca parte a unui proiect separat 
privind veniturile din alte tranzacţii decât cele de schimb. 

108. Dacă oricare dintre informaţiile prevăzute la punctele 100 şi 105 nu sunt 
pre zentate deoarece acest lucru nu este posibil, acest fapt trebuie menţionat.

109. În cazuri extrem de rare, prezentarea parţială sau integrală a informaţiilor 
prevăzute la punctele 97-107 poate aduce prejudicii grave poziţiei entităţii 
în cadrul unei dispute cu alte părţi privind obiectul unui provizion, al unei 
datorii contingente sau al unui activ contingent. În astfel de cazuri, enti
tatea nu trebuie să prezinte informaţiile respective, dar trebuie să prezinte 
natura generală a disputei, precum şi faptul că, şi motivul pentru care, 
in formaţiile în cauză nu au fost prezentate.

Prevedere tranzitorie
110. [Eliminat]

Data intrării în vigoare 
111. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2004 sau ulterior 
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acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2004, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

111A. Punctul 5 a fost eliminat, iar punctele 1 şi 4 au fost modificate de documen tul 
Îmbunătăţiri la IPSASuri 2011 emis în octombrie 2011. O entitate tre buie 
să aplice respectivele amendamente pentru situaţiile financiare anuale 
care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei 
date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
amendamentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 
2013, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

111B. Punctele 110 şi 112 au fost modificate de IPSAS 33, Adoptarea pentru prima 
dată a Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 
(IPSASuri) pe bază de angajamente, emis în ianuarie 2015. O entitate tre-
buie să aplice respectivele amendamente pentru situaţiile financiare anuale 
care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei 
date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
IPSAS 33 pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, 
atunci amendamentele trebuie aplicate şi pentru acea perioadă anterioară.

111C. IPSAS 37, Angajamente comune, emis în ianuarie 2015, a modificat punc-
tul 37. O entitate trebuie să aplice respectivul amendament atunci când 
apli că IPSAS 37.

111D.  Punctul 6 a fost modificat de documentul Îmbunătățiri la IPSASuri 2015, 
emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivul amendament 
pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep 
la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea 
anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o 
perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, entitatea trebuie 
să prezinte acest fapt.

111E. Punctele 2 și 3 au fost eliminate de documentul Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente 
pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep 
la 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea 
an terior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o 
perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie 
să prezinte acest fapt.

111F. Punctul 14 a fost modificat de IPSAS 39, Beneficiile angajaților, emis în 
iulie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivul amendament pentru 
situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianu
arie 2018 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o perioadă 
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care începe anterior datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte 
acest fapt și, în același timp, să aplice IPSAS 39.

111G. Punctul 4A a fost adăugat de IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sec
torul public, emis în ianuarie 2017. O entitate trebuie să aplice acest 
amendament pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele 
care încep la 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei date. Se încurajează 
aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentul 
pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2019, entitatea 
trebuie să prezinte acest fapt și, în același timp, să aplice IPSAS 40.

111H. Punctul 4 a fost modificat de IPSAS 41, emis în august 2018. O entitate 
trebuie să aplice acest amendament pentru situațiile financiare anuale 
care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2022 sau ulterior aces
tei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică amendamentul pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2022, entitatea trebuie să prezinte acest fapt și, în același timp, 
să aplice IPSAS 41.

111I. Punctele 1, 12, 19 și 77 au fost modificate, iar punctele 7-11, 99 și 104 au 
fost eliminate de IPSAS 42, Beneficii sociale, emis în ianuarie 2019. O 
entitate trebuie să aplice respectivele amendamente atunci când aplică 
IPSAS 42.

111J. Punctele 6A și AG1-AG20 au fost adăugate și punctul 18 a fost modificat 
de documentul Servicii colective și individuale (Amendamente la IPSAS 19), 
emis în ianuarie 2020. O entitate trebuie să aplice aceste amendamente 
pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ianuarie 2022 sau anterior acestei date. Se încurajează aplica rea ante
rior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o perioadă 
care începe anterior datei de 1 ianuarie 2022, entitatea trebuie să prezinte 
acest fapt și, în același timp, să aplice IPSAS 42, Beneficii sociale.

112. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
de finiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
na ţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
gajamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.
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Tabele

Provizioane, datorii contingente, active contingente şi rambursări 
Prezentele tabele însoţesc, dar nu fac parte din IPSAS 19.

Provizioane şi datorii contingente

Atunci când, ca urmare a unor evenimente trecute, se poate înregistra o ieşire de 
resurse care încorporează beneficii economice viitoare sau potenţial de servicii 
pentru decontarea (a) unei obligaţii actuale sau (b) unei posibile obligaţii a cărei 
existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau de absența unuia sau mai multor 
evenimente viitoare incerte care nu sunt în totalitate sub controlul entităţii.

Există o obligaţie 
actuală care probabil 
necesită o ieşire de 
resurse.

Există o obligaţie 
posibilă sau o obligaţie 
actuală care ar putea 
să necesite o ieşire 
de resurse, însă este 
probabil că acest lucru 
nu se va întâmpla.

Există o obligație 
posibilă sau o 
obligație actuală, dar 
probabilitatea unei 
ieșiri de resurse este 
îndepărtată.

Se recunoaşte un 
provizion (punctul 22).

Nu se recunoaşte niciun 
provizion (punctul 35).

Nu se recunoaşte niciun 
provizion (punctul 35).

Este necesară prezentarea 
de informaţii referitoare 
la provizion (punctele 97 
şi 98).

Este necesară prezentarea 
de informaţii referitoare 
la datoria contingentă 
(punctul 100).

Nu este necesară 
prezentarea de informaţii 
(punctul 100).

O datorie contingentă apare, de asemenea, în cazul foarte rar în care există o datorie 
ce nu poate fi recunoscută din cauza faptului că nu poate fi evaluată în mod fiabil. Este 
pre văzută prezentarea de informaţii referitoare la datoria contingentă.
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Active contingente 

Atunci când, ca urmare a unor evenimente trecute, există un activ posibil a cărui 
existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau de absența unuia sau mai multor 
evenimente viitoare incerte care nu sunt în totalitate sub controlul entităţii.

Intrările de beneficii 
economice sau potenţial 
de servicii sunt aproape 
sigure.

Intrările de beneficii 
economice sau potenţial 
de servicii sunt 
probabile, dar nu sunt 
aproape sigure.

Intrările de beneficii 
economice sau potenţial 
de servicii sunt 
improbabile. 

Activul nu este un activ 
contingent (punctul 41).

Nu se recunoaşte niciun 
activ (punctul 39).

Nu se recunoaşte niciun 
activ (punctul 39).

Este necesară  
prezentarea de informaţii  
(punctul 105).

Nu este necesară 
prezentarea de informaţii 
(punctul 105).
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Rambursări

Se preconizează că o parte sau întreaga sumă necesară pentru decontarea unui 
provizion va fi rambursată de o terță parte.

Entitatea nu are nicio 
obligație aferentă părții 
din suma de rambursat 
de către o terță parte.

Obligaţia pentru 
valoarea ce se 
preconizează a fi 
rambursată îi rămâne 
entităţii şi este aproape 
sigur că se va primi 
rambursarea dacă 
entitatea decontează 
provizionul.

Obligaţia pentru 
valoarea ce se 
preconizează a fi 
rambursată îi rămâne 
entităţii şi nu este 
aproape sigur că se va 
primi rambursarea 
dacă entitatea 
decontează provizionul.

Entitatea nu are nicio 
datorie pentru valoarea ce 
urmează a fi rambursată 
(punctul 67).

Rambursarea se 
recunoaşte în situaţia 
poziţiei financiare ca un 
activ separat şi poate fi 
compensată cu cheltuielile 
în situaţia performanţei 
financiare. Valoarea 
recunoscută pentru 
rambursarea preconizată 
nu depăşeşte datoria 
(punctele 63 şi 64).

Rambursarea preconizată 
nu este recunoscută ca un 
activ (punctul 63).

Nu este necesară 
prezentarea de informaţii.

Rambursarea este 
prezentată împreună cu 
valoarea recunoscută 
pentru rambursare 
(punctul 98 litera (c)).

Rambursarea preconizată 
este prezentată  
(punctul 98 litera (c)).
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Arbore decizional ilustrativ
Prezentul arbore decizional însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 19.

Notă: În unele situații, nu este clar dacă este vorba despre o obligaţie actuală. În aceste 
cazuri, se consideră că un eveniment trecut poate genera o obligaţie actuală dacă, luând 
în considerare toate dovezile disponibile, este mai probabil să existe decât să nu existe 
o obligaţie actuală la data de raportare (punctul 23 din prezentul standard).
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Anexa A

Îndrumări de aplicare
Prezenta anexă este parte integrantă din IPSAS 19.

Introducere

AG1. Prezenta anexă oferă îndrumări pentru a determina dacă rezultă un provizion 
din servicii colective și individuale. Aceste tranzacții nu corespund definiției 
beneficiilor sociale din IPSAS 42, Beneficii sociale (și prin urmare sunt în afara 
domeniului de aplicare al respectivului standard). Prezenta anexă tratează între-
barea dacă un provizion trebuie să fie recunoscut pentru aceste tranzacții înainte 
de furnizarea serviciilor.

Servicii colective și individuale

Domeniul de aplicare al serviciilor colective și individuale

AG2. Prezentul standard definește serviciile colective drept servicii furnizate simultan 
de o entitate din sectorul public tuturor membrilor comunității și care sunt desti-
nate să trateze nevoile societății per ansamblu. Furnizarea unui serviciu colectiv 
unui singur individ nu reduce cantitatea disponibilă pentru alți indivizi; nu există 
rivalitate în consumul serviciilor colective. Consumul serviciilor colective este de 
obicei pasiv și nu impune un acord explicit sau o participare activă a celor care 
beneficiază de acele servicii.

AG3. Prezentul standard definește serviciile individuale drept bunuri și servicii furnizate 
persoanelor fizice și/sau gospodăriilor de o entitate din sectorul public, destinate 
să trateze nevoile societății per ansamblu. Furnizarea unui serviciu individual unei 
singure persoane fizice poate reduce cantitatea disponibilă celorlalte persoane 
fizice sau poate întârzia primirea acelor servicii de către anumite persoane fizice. 
Consumul serviciilor individuale impune acordul explicit sau o participare activă 
a celor care beneficiază de acel serviciu. Bunurile sau serviciile furnizate de o 
entitate din sectorul public în termene comerciale nu tratează nevoile societății 
per ansamblu și, prin urmare, nu corespund definiției serviciilor individuale.

AG4. Toate beneficiile sociale și serviciile colective și individuale tratează nevoile 
societății per ansamblu. Tratarea nevoilor societății per ansamblu nu impune ca 
fiecare serviciu colectiv sau individual să acopere toți membrii societății; astfel 
de servicii pot acoperi segmente diferite din societate. Un serviciu colectiv sau 
individual care acoperă un segment al societății ca parte dintr-un sistem de servicii 
similare îndeplinește dispoziția care tratează nevoile societății per ansamblu.

AG5. Serviciile colective și serviciile individuale implică furnizarea de servicii de către o 
entitate sau în numele unei entități din sectorul public. În consecință, transferurile 
de numerar nu sunt servicii colective sau individuale.
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AG6. Entitățile din sectorul public furnizează servicii colective și individuale prin in-
termediul angajaților sau prin achiziționarea de bunuri și servicii de la furnizori 
terți.

AG7. Exemplele de servicii colective includ protecția și iluminatul stradal. Exemplele 
de servicii individuale includ serviciile medicale și educaționale furnizate gratuit 
sau la un cost nominal. Este posibil ca serviciile individuale să aibă sau nu criterii 
de eligibilitate precum o cerință de vârstă sau de reședință; totuși, existența (sau 
nu) a criteriilor de eligibilitate nu schimbă stabilirea măsurii în care tranzacțiile 
îndeplinesc definiția serviciilor individuale.

AG8. Serviciile colective sunt furnizate mai degrabă unei comunități decât indivizilor, 
ceea ce le diferențiază de serviciile individuale și beneficiile sociale. Serviciile 
individuale implică furnizarea de servicii către persoane fizice și/sau gospodării, 
ceea ce le diferențiază de beneficiile sociale, care implică transferuri de numerar 
(inclusiv echivalente de numerar, cum ar fi cardurile de debit preplătite).

AG9. În unele jurisdicții, persoanele fizice pot plăti pentru servicii, de exemplu, asistență 
medicală, și, ulterior, sumele respective pot fi rambursate de o entitate din sectorul 
public. Esența acestor rambursări este că entitatea din sectorul public plătește 
pentru servicii, iar tranzacția este mai degrabă un serviciu individual decât un 
beneficiu social.

AG10. Tabelul următor compară principalele caracteristici ale beneficiilor sociale (așa 
cum sunt definite în IPSAS 42), ale serviciilor individuale și ale serviciilor 
colective.

Beneficii 
sociale

Servicii 
individuale

Servicii 
colective

Implică un transfer de numerar 
beneficiarilor eligibili?   

Furnizate mai degrabă  
persoanelor fizice și/sau 
gospodăriilor decât unei 
comunități?

  

Cu scopul de a trata nevoile 
societății per ansamblu?   

Niciun provizion recunoscut pentru serviciile colective înainte de furnizarea  
acestora

AG11. Intenția de a furniza servicii colective, aprobarea bugetului pentru prestarea acestor 
servicii sau existența unei legislații cu privire la aceste servicii nu sunt, în sine, 
suficiente pentru a da naștere unei obligații actuale.
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AG12. Serviciile colective sunt activități curente ale entității din sectorul public care 
furnizează serviciile. Punctul 26 din prezentul standard prevede că „nu se re-
cunoaște niciun provizion pentru costurile care trebuie suportate pentru continu-
area activităților curente ale unei entități în viitor”. Prin urmare, în conformitate 
cu principiile prezentului standard, nu se recunoaște niciun provizion pentru 
intenția de a furniza astfel de servicii.

AG13. În furnizarea de servicii colective, o entitate din sectorul public achiziționează 
resurse și suportă cheltuieli, de obicei prin contracte și alte angajamente irevoca-
bile. Printre exemple se numără energia electrică utilizată la furnizarea iluminatului 
stradal, salariile plătite pentru achiziționarea serviciilor personalului din domeniul 
apărării, achiziționarea de active imobilizate utilizate la prestarea acestor servicii 
și achiziționarea de servicii colective de la un furnizor terț. Aceste contracte sau 
alte angajamente irevocabile sunt contabilizate în conformitate cu alte IPSAS-uri. 
În anumite circumstanțe, aceste angajamente pot da naștere unor prevederi, de 
exemplu, în cazul în care un contract sau alt angajament irevocabil devine one-
ros. Totuși, orice astfel de prevedere se referă la angajamentul irevocabil și nu la 
intenția de a furniza servicii colective publicului.

Niciun provizion recunoscut pentru serviciile individuale înainte de furnizarea  
acestora

AG14. Intenția de a furniza servicii individuale, aprobarea bugetului pentru prestarea 
acestor servicii sau existența unei legislații cu privire la aceste servicii nu sunt, în 
sine, suficiente pentru a genera o obligație actuală. Nu există evenimente trecute 
care generează o datorie pentru servicii colective sau individuale. Așa cum se 
menționează la punctul AG7, este posibil ca serviciile individuale să aibă sau 
nu criterii de eligibilitate precum o cerință de vârstă sau de reședință. Totuși, 
existența (sau nu) a criteriilor de eligibilitate nu schimbă stabilirea măsurii în 
care tranzacțiile corespund definiției serviciilor individuale.

AG15. Furnizarea serviciilor colective este o activitate curentă a entității din secto-
rul public care furnizează serviciile. Furnizarea de servicii individuale duce la 
achiziționarea de resurse de către entitatea din sectorul public și la suportarea 
cheltuielilor, de obicei prin contracte sau alte angajamente irevocabile.

AG16. Entitatea din sectorul public folosește aceste resurse pentru a furniza serviciile 
anumitor persoane și/sau gospodării. În cazul în care persoanele fizice și/sau 
gospodăriile au acces la servicii individuale, entitatea poate avea o serie de obligații 
viitoare legate de furnizarea acestor servicii individuale. Astfel de obligații sunt 
un aspect al activităților curente ale entității din sectorul public. Similar serviciilor 
colective și în conformitate cu principiile prezentului standard, nu este recunoscut 
niciun provizion pentru intenția de a furniza astfel de servicii înainte de accesarea 
acestora de către persoane și/sau gospodării.

AG17. Exemplele de resurse dobândite și cheltuieli suportate pentru furnizarea de ser-
vicii individuale includ produsele farmaceutice sau produsele medicale utilizate 
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pentru furnizarea de asistență medicală, salariile plătite pentru serviciile cadrelor 
didactice, achiziționarea de active imobilizate utilizate pentru furnizarea acestor 
servicii (de exemplu, un spital sau o ambulanță) și achiziționarea de servicii in-
dividuale de la un furnizor terț. Aceste contracte sau alte angajamente irevocabile 
sunt contabilizate în conformitate cu alte IPSAS-uri. În anumite circumstanțe, 
aceste angajamente pot da naștere unor prevederi, de exemplu, în cazul în care 
un contract sau alt angajament irevocabil devine oneros. Totuși, orice astfel de 
prevederi se referă la angajamentul irevocabil și nu la intenția de a furniza servicii 
individuale publicului.

Prezentarea și descrierea serviciilor colective și individuale

AG18. O entitate trebuie să prezinte și să descrie informații referitoare la serviciile 
colective și individuale în conformitate cu alt IPSAS, inclusiv IPSAS 1, Pre-
zentarea situațiilor financiare, IPSAS 2, Situațiile fluxurilor de trezorerie, și 
IPSAS 18, Raportarea pe segmente.

AG19. IPSAS 1 impune unei entități să „prezinte, fie în situația propriu-zisă a performanței 
financiare, fie în note, o analiză a cheltuielilor utilizând o clasificare bazată fie 
pe natura cheltuielilor, fie pe destinația lor în cadrul entității, în funcție de care 
dintre acestea furnizează informații care oferă o reprezentare exactă și sunt mai 
relevante”.

AG20. Atunci când o entitate prezintă informații pe baza naturii cheltuielilor, serviciile 
colective și serviciile individuale vor fi incluse în elemente precum costurile cu 
beneficiile angajaților. Atunci când o entitate prezintă informații pe baza destinației 
cheltuielilor din cadrul entității, serviciile colective și serviciile individuale pot fi 
prezentate ca elemente-rând individuale sau puse la comun cu elemente similare 
în funcție de pragul de semnificație.
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoțește, dar nu face parte din IPSAS 19.

Revizuirea IPSAS 19 ca rezultat al părții a II-a a documentului Îmbunătățiri la 
IPSASuri 2015: aspecte semnalate de părțile interesate

BC1. Părțile interesate au indicat faptul că IPSAS-urile se referă la activele imobilizate 
deținute în vederea vânzării și grupurile destinate cedării în mod inconsecvent. 
IPSASB a ajuns la concluzia că IFRS 5, Active imobilizate deținute în vederea 
vânzării și activități întrerupte, poate fi adecvat pentru sectorul public doar în 
anumite circumstanțe, din următoarele motive:

(a) Vânzările de active din sectorul public nu pot fi finalizate în termen de un 
an din cauza nivelurilor de aprobări necesare. Se ridică astfel problema 
relevanței și consistenței informației furnizate în conformitate cu IFRS 5. În 
special, IPSASB a notat că, în conformitate cu IFRS 5, activele imobilizate 
deținute în vederea vânzării nu sunt amortizate. IPSASB este preocupat de 
faptul că neamortizarea activelor pentru o perioadă lungă de timp poate fi 
inadecvată.

(b) Multe active din sectorul public sunt cedate prin transfer sau distribuite gra-
tuit sau pentru o contravaloare nominală. Întrucât IFRS 5 tratează vânzările 
la valoarea justă, evaluarea și dispozițiile de prezentare a informațiilor nu 
pot furniza informații relevante pentru aceste transferuri. Totuși, IPSASB 
recunoaște că dispozițiile privind evaluarea și prezentarea informațiilor din 
IFRS 5 pot fi adecvate atunci când se presupune că vânzările se realizează 
la valoarea justă.

(c) Multe activități întrerupte din sectorul public sunt operațiuni care anterior 
au furnizat servicii gratuite sau la un cost nominal. Având în vedere că 
IFRS 5 tratează activitățile întrerupte care au fost fie unități generatoare de 
numerar, fie un grup de unități generatoare de numerar înainte de cedare 
sau ca fiind clasificate drept deținute în vederea vânzării, este posibil ca 
dispozițiile de prezentare a informațiilor să nu furnizeze informații relevante 
pentru activitățile întrerupte din sectorul public. Cu toate acestea, IPSASB 
recunoaște că dispozițiile de prezentare a informațiilor din IFRS 5 pot fi 
adecvate atunci când activitățile întrerupte au fost anterior fie unități ge-
neratoare de numerar, fie unul sau mai multe grupuri de unități generatoare 
de numerar.

 Deoarece IPSASB a ajuns la concluzia că IFRS 5 ar putea fi adecvat în sectorul 
public în circumstanțe limitate, acesta a fost de acord să elimine din IPSAS-uri 
referințele la standardele internaționale sau naționale de contabilitate relevante 
care tratează activele imobilizate deținute în vederea vânzării și activitățile între-
rupte. IPSASB avea preocupări legate de faptul că menținerea acestei referințe 
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poate avea ca rezultat aplicarea de către entități a dispozițiilor din IFRS 5 în 
circumstanțe în care acest lucru nu ar fi adecvat. IPSASB a precizat că IPSAS 3, 
Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori, furnizează în-
drumări referitoare la selectarea politicilor contabile pentru tranzacțiile care nu 
sunt tratate în mod special în IPSAS-uri. Aceste îndrumări ar permite entităților 
să adopte o politică contabilă care este consecventă cu IFRS 5 atunci când entitatea 
consideră că acest lucru este adecvat.

Revizuirea IPSAS 19 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC2. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. Această 
reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel: 

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea re-
feritoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de Conta-
bilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a entităților 
din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1.

Revizuirea IPSAS 19 ca rezultat al IPSAS 42, Beneficii sociale

BC3. Atunci când a fost emis, prezentul standard a exclus acele provizioane și datorii 
con tingente „generate de beneficiile sociale furnizate de o entitate pentru care 
aceasta nu primește o contravaloare care este aproximativ egală cu valoarea 
bu nurilor sau serviciilor furnizate, direct de la beneficiari în schimbul primirii 
acelor beneficii” din domeniul de aplicare al standardului. Acest lucru reflecta 
pers pectiva de la acel moment conform căreia atât (a) stabilirea a ceea ce con-
stituie evenimentul care obligă, cât și (b) evaluarea datoriei ne ce sitau o analiză 
su  pli mentară.

BC4. Cu toate acestea, prezentul standard nu a interzis recunoașterea unor provizioane 
pentru beneficiile sociale și a impus prezentări de informații acolo unde o entitate 
a ales să recunoască un provizion pentru astfel de obligații.

BC5. Ca urmare a publicării IPSAS 42, toate beneficiile sociale (așa cum sunt definite 
în acel standard) vor fi contabilizate în conformitate cu acel standard. Prezentul 
standard a fost, așadar, revizuit pentru a exclude toate beneficiile sociale care 
intră sub incidența IPSAS 42.
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Revizuirea IPSAS 19 ca rezultat al documentului Servicii colective și individuale 
(Amendamente la IPSAS 19), emis în ianuarie 2020

Servicii colective și individuale

BC6. Atunci când a fost prima oară emis IPSAS 19, „acele provizioane și datorii con-
tingente generate de beneficiile sociale furnizate de o entitate pentru care aceasta 
nu primește o contravaloare care este aproximativ egală cu valoarea bunurilor sau 
serviciilor furnizate, direct de la beneficiari în schimbul primirii acelor beneficii” 
au fost excluse din domeniul de aplicare al standardului. IPSAS 19 a descris be-
neficiile sociale în termeni largi ca fiind „bunuri, servicii și alte beneficii furnizate 
în vederea îndeplinirii obiectivelor de politică socială ale unui guvern. Aceste 
beneficii pot include:

(a) Oferirea de servicii de sănătate, educație, adăpost, transport și de alte ser-
vicii sociale comunității. În multe cazuri nu există nicio dispoziție pentru 
beneficiarii acestor servicii de a plăti o sumă echivalentă valorii serviciilor; 
și

(b) Plata beneficiilor către familii, vârstnici, persoane cu handicap, șomeri, 
veterani și alte persoane. Cu alte cuvinte, administrațiile publice de la toate 
nivelurile pot oferi asistență financiară unor persoane individuale sau unor 
grupuri din comunitate pentru accesarea unor servicii care să corespundă 
nevoilor lor particulare sau pentru suplimentarea venitului acestora”.

BC7. IPSAS 42, Beneficii sociale, a fost emis în ianuarie 2019. IPSAS 42 a modificat 
IPSAS 19, care acum exclude din domeniul său de aplicare beneficiile sociale 
care intră sub incidența IPSAS 42 (adică transferurile de numerar (inclusiv 
echivalente de numerar) furnizate pentru a diminua mai degrabă efectul riscurilor 
sociale decât al gamei mai largi de tranzacții denumite anterior beneficii sociale). 
O consecință a acestui amendament a fost includerea sub incidența IPSAS 19 a 
oricăror provizioane și datorii contingente generate de tranzacții care anterior au 
fost excluse de sub incidența IPSAS 19, dar care nu intră sub incidența IPSAS 42. 
IPSASB a fost de acord, așadar, să furnizeze îndrumări privind contabilizarea 
acestor tranzacții. Așa cum a fost menționat anterior în IPSAS 19, un aspect-cheie 
pentru părțile interesate a fost măsura în care a apărut un provizion în legătură cu 
acele tranzacții.

BC8. Astfel de tranzacții au fost denumite în documentul de consultare (CP) al 
IPSASB, Contabilizarea veniturilor și a altor cheltuieli decât cele de schimb 
(emis în august 2017), „servicii colective” și „servicii universal accesibile”. (Așa 
cum s-a explicat la punctul BC10, IPSASB a decis ulterior să înlocuiască ter-
menul „servicii universal accesibile” cu termenul „servicii individuale”.) În acel 
CP, IPSASB și-a exprimat o perspectivă preliminară conform căreia „alte tranzacții 
decât cele de schimb legate de serviciile universal accesibile și serviciile colective 
nu impun obligații de executare asupra beneficiarului resurselor”. Ca rezultat, o 
abordare a obligației de executare pentru recunoașterea unei alte cheltuieli decât 
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cea de schimb pentru aceste tranzacții nu ar fi adecvată. Respondenții la CP au 
susținut în general acea perspectivă preliminară.

BC9. În CP, IPSASB a menționat că „o entitate din sectorul public poate avea un 
număr de obligații viitoare legate de furnizarea serviciilor universal accesibile și 
a serviciilor colective. Astfel de obligații sunt un aspect al activităților curente 
ale guvernelor și ale altor entități din sectorul public; cu toate acestea, doar 
obligațiile actuale generează datorii. Sacrificiul de resurse viitor preconizat în 
sine nu înseamnă că există o obligație actuală. Așadar, IPSASB este de părere 
că serviciile universal accesibile și serviciile colective nu generează evenimente 
care obligă și de aceea datoriile sau cheltuielile nu apar anterior furnizării acelor 
servicii către beneficiari.”

BC10. Respondenții la CP au sprijin în general și această perspectivă, iar IPSAS a fost de 
acord să furnizeze îndrumări de aplicare privind contabilizarea acestor tranzacții 
în concordanță cu abordarea stabilită în CP. IPSASB a remarcat, de asemenea, 
că unii respondenți au considerat că termenul „servicii universal accesibile” era 
derutant. IPSASB a fost de acord să evite acest termen, iar în schimb a convenit 
să adopte termenul „servicii individuale”, care este consecvent cu termenul utilizat 
în Statisticile privind Finanțele Guvernamentale (GFS) și cu termenul utilizat în 
publicațiile anterioare ale IPSASB referitoare la beneficiile sociale.

BC11. IPSASB a fost de acord că, deoarece nu apar datorii sau cheltuieli pentru furniza-
rea serviciilor colective și individuale anterior furnizării acelor servicii către 
beneficiari, este adecvată contabilizarea furnizării acelor servicii în conformitate 
cu alt IPSAS. De exemplu, IPSAS 39, Beneficiile angajaților, acoperă cheltuie-
lile suportate pentru angajarea de personal în vederea furnizării acestor servicii, 
IPSAS 12, Stocuri, acoperă cheltuielile suportate pentru livrarea de bunuri către 
persoane sau gospodării, iar IPSAS 41, Instrumente financiare, acoperă datoria 
financiară care poate fi suportată pentru achiziționarea de bunuri sau servicii.

BC12. Atunci când a convenit că datoriile sau cheltuielile pentru furnizarea serviciilor 
colective și individuale nu apar anterior furnizării acelor servicii către beneficiari, 
IPSASB a menționat că deși natura serviciilor colective și individuale este diferită, 
raționamentul pentru care un provizion nu apare mai devreme era similar pentru 
ambele categorii de cheltuieli. IPSASB a fost de acord că îndrumările ar trebui 
să reflecte acest lucru.

BC13. IPSASB a remarcat că serviciile colective sunt activități curente ale guvernului. 
Punctul 26 din IPSAS 19 prevede că „nu se recunoaște niciun provizion pentru 
costurile care trebuie suportate pentru continuarea activităților curente ale unei 
entități în viitor”. În consecință, IPSASB a convenit că recunoașterea unui 
provizion pentru serviciile colective ar fi contrară dispozițiilor punctului 26 din 
IPSAS 19.
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BC14. IPSASB a remarcat că serviciile individuale sunt activități curente ale guvernului 
în aceeași măsură ca serviciile colective, iar recunoașterea unui provizion pentru 
astfel de servicii ar fi, de asemenea, contrară dispozițiilor de la punctul 26 din 
IPSAS 19.

BC15. IPSASB a analizat măsura în care era nevoie de prezentări specifice de informații 
pentru serviciile colective și individuale și a concluzionat că dispozițiile existente 
în IPSAS 1, Prezentarea situațiilor financiare, IPSAS 2, Situațiile fluxurilor de 
trezorerie, și IPSAS 18, Raportarea pe segmente, precum și diferitele IPSAS-uri 
care tratează tranzacțiile specifice ar furniza suficiente informații pentru a satisface 
nevoile utilizatorilor. În consecință, IPSASB a convenit să nu prevadă nicio 
prezentare de informații specifică pentru serviciile colective și individuale.

Răspunsuri la ED 67, Servicii colective și individuale și ajutor de urgență  
(Amendamente la IPSAS 19)

BC16. IPSASB a emis propunerile sale în ED 67, Servicii colective și individuale și 
ajutor de urgență (Amendamente la IPSAS 19) în ianuarie 2019.

BC17. Respondenții au sprijinit în general propunerile în ceea ce privește serviciile 
colective și individuale, dar au adus în atenție o serie de aspecte pe care IPSASB 
să le analizeze în finalizarea amendamentelor.

BC18. O parte dintre aceste aspecte erau legate de definițiile serviciilor colective și 
individuale. IPSASB a decis să nu facă modificări asupra definițiilor, pentru 
următoarele motive:

(a) Unii respondenți au pus la îndoială necesitatea a două definiții atunci când 
tratamentul contabil era același. IPSASB a considerat că faptul că natura 
serviciilor colective este diferită de natura serviciilor individuale însemna 
că păstrarea definițiilor separate era adecvată. IPSASB a remarcat, de ase-
menea, că acest lucru ar fi consecvent cu abordarea din GFS.

(b) Respondenții au comentat cu privire la faptul că serviciile colective și indi-
viduale sunt alte tranzacții decât cele în numerar, iar acest lucru ar trebui să 
se reflecte în definiții. IPSASB a decis să facă o referire specifică la natura 
nemonetară a serviciilor colective și individuale în îndrumările de aplicare.

(c) Unii respondenți s-au întrebat de ce definiția serviciilor colective nu făcea 
referire la bunuri, spre deosebire de definiția serviciilor individuale. IPSASB 
a remarcat că activele (cum ar fi stâlpii de iluminat) care sunt utilizate 
pentru a furniza servicii colective sunt denumite în GFS bunuri colective. 
Totuși, astfel de active rămân sub controlul entității și nu sunt transferate 
beneficiarilor serviciilor. În consecință, IPSASB a convenit să nu includă 
bunurile în definiția serviciilor colective.

(d) Un respondent a propus modificarea definițiilor serviciilor colective și 
serviciilor individuale pentru a face referire la serviciile care sunt furnizate 
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continuu. IPSASB a considerat că acest lucru este de tratat în mod implicit 
în descrierea serviciilor colective și a serviciilor individuale ca activități 
curente ale entităților din sectorul public și a convenit că nu era necesară 
nicio modificare a definițiilor. IPSASB a remarcat că o consecință a faptului 
că serviciile colective și individuale sunt furnizate continuu este că nu se 
recunoaște niciun provizion deoarece evenimentul trecut care generează o 
obligație actuală are loc simultan cu furnizarea de servicii care satisface 
acea obligație.

BC19. Mai multe aspecte legate de contabilizarea serviciilor colective și individuale. A 
existat un sprijin puternic pentru propunerile conform cărora nu ar trebui recu-
noscut un provizion pentru aceste tranzacții, dar unii respondenți au considerat că 
raționamentul trebuia consolidat. Analizând aceste comentarii, IPSASB a ajuns 
la următoarele concluzii:

(a) Unii respondenți au comentat că pe lângă a fi activități curente ale unei 
entități din sectorul public, serviciile colective și individuale nu erau inde-
pendente de acțiunile viitoare ale entității, așa cum este descris la punc-
tul 27 din IPSAS 19. Acești respondenți au considerat că acest lucru ar 
trebui discutat în reglementarea finală. IPSASB a acceptat că acest lucru ar 
fi adevărat în anumite cazuri, dar a remarcat că în multe jurisdicții există o 
dispoziție legală ca guvernul sau o altă entitate din sectorul public să 
furnizeze servicii colective. Deși poate exista o marjă de libertate de acțiune 
în modul în care sunt furnizate serviciile, obligația de a furniza serviciile 
rămâne. În consecință, IPSASB a convenit să nu includă acest aspect.

(b) Respondenții au remarcat că în IPSAS 42 IPSASB a recunoscut că anumite 
părți interesate au fost de părere că faptul că o entitate trebuie să recunoască 
datorii însemnate pentru serviciile care vor fi furnizate în viitor fără a 
recunoaște impozitele viitoare pentru acele servicii este puțin probabil să 
îndeplinească obiectivele raportării financiare și să satisfacă caracteristicile 
calitative. Respondenții au considerat că acest raționament se aplică în mod 
egal serviciilor colective și celor individuale. IPSASB a fost de acord. 

(c) Unii respondenți au comentat că deși din intențiile unei entități de a furni-
za servicii colective și individuale publicului nu apare un provizion, acesta 
poate apărea din angajamentele irevocabile prin care sunt furnizate acele 
servicii. IPSASB a fost de acord și a convenit să includă îndrumări supli-
mentare în acest sens.

(d) Unii respondenți au semnalat preocupări cu privire la tratamentul propus 
pentru vouchere în ED 67 și au întrebat dacă acestea ar trebui tratate în 
același mod ca programele de loialitate cum sunt programele „clienții fi-
deli” desfășurate de companiile aeriene. IPSASB a acceptat aceste 
preocupări și a remarcat că tratamentul adecvat (din punctul de vedere al 
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evenimentului trecut și al momentului recunoașterii) va varia în funcție de 
condițiile aferente voucherelor. IPSASB a convenit că nu era adecvată 
elaborarea unor îndrumări pentru toate aceste circumstanțe.

Ajutor de urgență

BC20. IPSASB a inclus propuneri pentru contabilizarea ajutorului de urgență în 
ED 67. În timp ce mulți respondenți au sprijinit furnizarea unor astfel de îndrumări, 
au fost aduse în atenție numeroase aspecte. Respondenții au considerat că ar fi 
necesară o definiție a ajutorului de urgență, în ciuda faptului că practicile diverse 
de la nivelul jurisdicțiilor fac dificil acest lucru. Respondenții s-au întrebat și dacă 
distincția propusă între ajutorul de urgență care este o activitate curentă a guver-
nului și ajutorul de urgență furnizat ca răspuns la urgențe specifice era întot-
deauna adecvată și dacă aceasta putea fi aplicată consecvent. Respondenții au 
adresat întrebări suplimentare cu privire la modul în care ar trebui contabilizate 
alte forme de sprijin care nu intră sub incidența ajutorului de urgență.

BC21. În contextul acestor preocupări, IPSASB a decis să nu inițieze elaborarea 
îndrumărilor privind ajutorul de urgență propuse în ED 67. IPSASB a decis să 
analizeze subiectul atunci când își va elabora Agenda consultativă intermediară 
pentru anul 2021.
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Îndrumări de implementare
Prezentele îndrumări însoţesc, dar nu fac parte din IPSAS 19.

Recunoaştere

IG1. Toate entităţile din exemple au ca dată de raportare 31 decembrie. În toate cazurile 
se presupune că pot fi realizate estimări fiabile ale oricăror ieşiri preconizate. În 
unele dintre exemple, circumstanţele descrise se poate să fi determinat deprecierea 
activelor – acest aspect nu este tratat în exemple. 

IG2. Referinţele încrucişate din cadrul exemplelor fac trimiteri la punctele cele mai 
relevante din prezentul standard. Prezentele îndrumări trebuie citite în contextul 
întregului text al prezentului standard.

IG3. Referinţele la „cea mai bună estimare” sunt la valoarea actualizată, în cazul în 
care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ.

Garanţii

IG4. Departamentul guvernamental A produce echipamente de căutare şi salvare pen-
tru utilizarea în cadrul guvernului şi pentru vânzarea către public. La momentul 
vânzării, Departamentul oferă cumpărătorilor garanţii în relaţie cu anumite 
produse. Prin condiţiile vânzării, Departamentul se angajează să remedieze, prin 
reparare sau înlocuire, defectele de fabricaţie care apar în termen de trei ani de 
la data vânzării. Pe baza experienţei anterioare, se consideră că este probabil 
(adică există mai multe şanse să se întâmple acest lucru decât să nu se întâmple) 
să existe unele solicitări aferente garanţiilor.

 Analiză

 Obligaţie actuală generată de un eveniment trecut care obligă – Evenimentul care 
obligă este vânzarea produsului cu o garanţie, fapt care generează o obligaţie 
legală.

 O ieşire de resurse care încorporează beneficii economice sau potenţial de servicii 
pentru decontarea obligaţiei – Este probabilă pentru garanţii în ansamblu (a se 
vedea punctul 32).

 Concluzie

 Se recunoaşte un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor necesare 
remedierii, în condiţiile garanţiei, a produselor vândute la data de raportare sau 
anterior acestei date (a se vedea punctele 22 şi 32).

Teren contaminat − Va fi promulgată, aproape sigur, o lege în acest domeniu

IG5. O administraţie locală deţine un depozit pe un teren de lângă un port. Administraţia 
locală a păstrat drepturile de proprietate asupra terenului deoarece ar putea avea 
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nevoie de el în vederea extinderii viitoare a activităţilor sale portuare. În ultimii 
zece ani, un grup de fermieri a închiriat proprietatea pentru amenajarea unui de-
pozit pentru substanţe chimice agricole. Guvernul naţional îşi anunţă intenţia de a 
promulga o legislaţie de protecţie a mediului care impune proprietarilor de terenuri 
să îşi asume responsabilitatea pentru poluarea mediului, inclusiv costul curăţării 
terenurilor contaminate. Ca urmare, administraţia locală introduce o politică 
privind substanţele periculoase şi începe să aplice această politică activităţilor şi 
proprietăţilor sale. În acest moment, devine clar că substanţele chimice agricole 
au contaminat terenul din jurul depozitului. Administraţia locală nu poate pretinde 
plata costurilor de curăţare de către fermieri sau de către compania de asigurări. 
La 31 decembrie 2001, este aproape sigur că la scurt timp după încheierea anu-
lui va fi promulgat un proiect de lege care să prevadă curăţarea terenurilor deja 
contaminate.

 Analiză

 Obligaţie actuală generată de un eveniment trecut care obligă – Evenimentul care 
obligă este contaminarea terenului, deoarece este sigur că va fi promulgată o lege 
care să prevadă curăţarea terenului.

 O ieşire de resurse care încorporează beneficii economice sau potenţial de servicii 
pentru decontarea obligaţiei – Este probabilă.

 Concluzie

 Se recunoaşte un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor de curăţare 
(a se vedea punctele 22 şi 30).

Contaminare şi obligaţie implicită

IG6. Un guvern are o politică de mediu declarată la nivel general prin care se angajează 
să elimine orice contaminare pe care ar genera-o activitatea sa. Până în prezent, 
guvernul şi-a respectat politica declarată. Nu există nicio legislaţie de mediu în 
vigoare în respectiva jurisdicţie. În cursul unui exerciţiu naval, un vas este avariat 
şi deversează o cantitate substanţială de petrol. Guvernul este de acord să suporte 
costurile aferente decontaminării imediate şi pe cele permanente de monitorizare 
şi asistare a animalelor şi păsărilor marine.

 Analiză

 Obligaţie actuală generată de un eveniment trecut care obligă – Evenimentul care 
obligă este contaminarea mediului, care generează o obligaţie implicită deoarece 
politica şi comportamentul anterior al guvernului au determinat o aşteptare 
justificată că guvernul va elimina contaminarea.

 O ieşire de resurse care încorporează beneficii economice sau potenţial de servicii 
pentru decontarea obligaţiei – Este probabilă.
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 Concluzie

 Se recunoaşte un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor de curăţare 
(a se vedea punctele 22 şi 30).

Carieră de nisip

IG7. Un guvern exploatează o carieră de nisip pe un teren pe care îl închiriază pe o 
bază comercială de la o companie din sectorul privat. Nisipul este utilizat pentru 
construcţia şi întreţinerea drumurilor. Acordul cu proprietarii terenului obligă gu-
vernul să restaureze zona carierei demolând toate clădirile, uniformizând terenul 
şi înlocuind toată suprafaţa terenului. 60% din eventualele costuri de restaurare 
sunt legate de demolarea clădirilor şi de restaurarea zonei, iar 40% sunt generate 
de extragerea nisipului. La data de raportare au fost realizate toate construcţiile 
necesare şi a început excavarea zonei, însă nu a fost extras nisip.

 Analiză

 Obligaţie actuală generată de un eveniment trecut care obligă – Construcţia 
clădirilor şi excavarea carierei creează o obligaţie legală, în condiţiile acordului 
de demolare a clădirilor şi de restaurare a zonei, şi, prin urmare, reprezintă un 
eveniment care obligă. Totuşi, la data de raportare nu există nicio obligaţie de 
remediere a pagubelor produse de extragerea nisipului.

 O ieşire de resurse care încorporează beneficii economice sau potenţial de servicii 
pentru decontarea obligaţiei – Este probabilă.

 Concluzie

 Se recunoaşte un provizion pentru cea mai bună estimare a 60% din eventualele 
costuri aferente demolării clădirilor şi restaurării zonei (a se vedea punctul 22). 
Aceste costuri sunt incluse în costurile carierei. Cele 40% din costuri generate de 
extragerea nisipului sunt recunoscute ca datorie progresiv, pe măsura extragerii 
nisipului.

Politică de restituire

IG8. O agenţie guvernamentală de magazine funcţionează ca o agenţie de achiziţii 
centralizată şi permite publicului să cumpere produsele în surplus. Agenţia are o 
politică de restituire a banilor cumpărătorilor nemulţumiţi la înapoierea produselor, 
deşi nu este obligată de lege să facă acest lucru. Politica sa de restituire este bine 
cunoscută.

 Analiză

 Obligaţie actuală generată de un eveniment trecut care obligă – Evenimentul 
care obligă este vânzarea produselor, fapt care generează o obligaţie implicită, 
deoarece comportamentul agenţiei a indus cumpărătorilor aşteptarea justificată 
că banii le vor fi restituiţi.
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 O ieşire de resurse care încorporează beneficii economice sau potenţial de servicii 
pentru decontarea obligaţiei – Este probabil ca o parte din bunuri să fie înapoiate 
în vederea restituirii banilor (a se vedea punctul 32).

 Concluzie

 Se recunoaşte un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor de restituire 
a banilor (a se vedea punctele 18 (definiţia obligaţiei implicite), 22, 25 şi 32).

Închiderea unei divizii − Implementarea nu se realizează înainte de data de 
raportare

IG9. La 12 decembrie 2004, un guvern decide să închidă o divizie a unei agenţii gu-
vernamentale. Decizia nu a fost comunicată nimănui dintre cei afectaţi înaintea 
datei de raportare (31 decembrie 2004) şi nu s-a întreprins nicio măsură pentru 
implementarea deciziei.

 Analiză

 Obligaţie actuală generată de un eveniment trecut care obligă – Nu a avut loc 
niciun eveniment care obligă, deci nu există nicio obligaţie.

 Concluzie

 Nu se recunoaşte niciun provizion (a se vedea punctele 22 şi 83).

Externalizarea activităţilor unei divizii − Implementarea se realizează înainte  
de data de raportare

IG10. La 12 decembrie 2004, un guvern decide să externalizeze activităţile unei divizii 
a unui departament guvernamental. La 20 decembrie 2004, guvernul a aprobat un 
plan detaliat pentru externalizarea activităţilor diviziei şi au fost trimise notificări 
de disponibilizare personalului diviziei respective.

 Analiză

 Obligaţie actuală generată de un eveniment trecut care obligă – Evenimentul 
care obligă este comunicarea deciziei către angajaţi, care generează, începând 
din acel moment, o obligaţie implicită, deoarece induce aşteptarea justificată că 
activităţile diviziei vor fi externalizate. 

 O ieşire de resurse care încorporează beneficii economice sau potenţial de servicii 
pentru decontarea obligaţiei – Este probabilă.

 Concluzie

 Se recunoaşte un provizion la 31 decembrie 2004 pentru cea mai bună estimare 
a costurilor de externalizare a activităţilor diviziei (a se vedea punctele 22 şi 83).
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Dispoziţie legală privind montarea de filtre de aer

IG11. Conform noii legislaţii, începând cu 30 iunie 2005, unei entităţi de stat locale i 
se impune să îşi monteze filtre de aer noi în clădirile sale publice. Entitatea nu a 
montat filtrele de aer.

 Analiză

(a) La data de raportare 31 decembrie 2004

 Obligaţie actuală generată de un eveniment trecut care obligă – Nu există nicio 
obligaţie deoarece, conform legislaţiei, nu există niciun eveniment care obligă 
nici pentru costurile de montare a filtrelor de aer, nici pentru amenzi.

 Concluzie

 Nu se recunoaşte niciun provizion pentru costurile de montare a filtrelor de aer 
(a se vedea punctele 22 şi 25-27).

 Analiză

(b) La data de raportare 31 decembrie 2005 

 Obligaţie actuală generată de un eveniment trecut care obligă – Nu există încă 
nicio obligaţie aferentă costurilor de montare a filtrelor de aer deoarece nu s-a 
înregistrat niciun eveniment care obligă (montarea filtrelor). Totuşi, poate apărea, 
în conformitate cu legislaţia, obligaţia de plată a unor amenzi sau penalizări ca 
urmare a apariţiei evenimentului care obligă (neconformitatea clădirilor publice).

 O ieşire de resurse care încorporează beneficii economice sau potenţial de ser-
vicii pentru decontarea obligaţiei – Evaluarea probabilităţii suportării de amenzi 
şi penalizări pentru neconformitate depinde de prevederile legii şi de urgenţa 
regimului său de aplicare.

 Concluzie

 Nu se recunoaşte niciun provizion pentru costurile de montare a filtrelor de aer. 
Totuşi, se recunoaşte un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor 
aferente oricărei amenzi şi penalizări probabile (a se vedea punctele 22 şi 25-27).

Reinstruirea personalului ca urmare a modificărilor din sistemul de impozitare 
a profitului

IG12. Guvernul introduce o gamă de modificări în sistemul de impozitare a profitului. Ca 
rezultat al acestor modificări, departamentul de impozitare (entitatea raportoare) 
va trebui să reinstruiască o parte importantă a personalului său administrativ şi 
de conformitate pentru a asigura continuarea conformităţii cu reglementările 
privind serviciile financiare. Până la data de raportare nu a avut loc nicio acţiune 
de reinstruire a personalului.
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 Analiză

 Obligaţie actuală generată de un eveniment trecut care obligă – Nu există nicio 
obligaţie deoarece nu a avut loc niciun eveniment care obligă (reinstruirea).

 Concluzie

 Nu se recunoaşte niciun provizion (a se vedea punctele 22 şi 25-27).

Un contract cu titlu oneros

IG13. O spălătorie a unui spital funcţionează într-o clădire pe care spitalul (entitatea 
raportoare) a închiriat-o printr-un contract de leasing operaţional. În cursul lunii 
decembrie 2004, spălătoria se mută într-o clădire nouă. Contractul de leasing 
pentru vechea clădire mai durează încă patru ani; acesta nu poate fi anulat. Spitalul 
nu are o altă întrebuinţare pentru clădire şi clădirea nu poate fi reînchiriată unui 
alt beneficiar.

 Analiză

 Obligaţie actuală generată de un eveniment trecut care obligă – Evenimentul care 
obligă este semnarea contractului de leasing, care generează o obligaţie legală.

 O ieşire de resurse care încorporează beneficii economice sau potenţial de servicii 
pentru decontarea obligaţiei – Atunci când contractul de leasing devine oneros, 
este probabil să apară o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice. 
(Până în momentul în care contractul de leasing devine oneros, spitalul va conta-
biliza leasingul conform IPSAS 13, Contracte de leasing.)

 Concluzie

 Se recunoaşte un provizion pentru cea mai bună estimare a plăţilor inevitabile de 
leasing (a se vedea punctele 13 litera (b), 22 şi 76).

O garanţie unică

IG14. [Eliminat]

Un caz în justiţie

IG15. După un prânz oficial din anul 2004 s-au înregistrat zece decese, posibil ca rezultat 
al intoxicaţiei cu alimente vândute de un restaurant la un muzeu public (entitatea 
raportoare). Au fost demarate procedurile legale împotriva entităţii pentru plata de 
daune, dar entitatea îşi neagă responsabilitatea. Până la data aprobării în vederea 
emiterii a situaţiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2004, avocaţii 
entităţii consideră că este probabil ca entitatea să nu fie găsită responsabilă. Totuşi, 
atunci când entitatea întocmeşte situaţiile financiare pentru anul încheiat la 
31 decembrie 2005, ca urmare a evoluţiei procesului, avocaţii consideră că este 
probabil ca entitatea să fie declarată responsabilă.
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 Analiză

(a) La 31 decembrie 2004

 Obligaţie actuală generată de un eveniment trecut care obligă – Pe baza dovezilor 
disponibile în momentul în care sunt aprobate situaţiile financiare, nu există nicio 
obligaţie generată de un eveniment trecut.

 Concluzie

 Muzeul nu recunoaşte niciun provizion (a se vedea punctele 23 şi 24). Acest as-
pect este prezentat ca o datorie contingentă, cu excepţia situaţiei în care o ieşire 
de resurse este considerată puţin probabilă (punctele 100 şi 109). 

 Analiză

(b) La 31 decembrie 2005

 Obligaţie actuală generată de un eveniment trecut care obligă – Pe baza dovezilor 
disponibile, există o obligaţie actuală.

 O ieşire de resurse care încorporează beneficii economice sau potenţial de servicii 
pentru decontarea obligaţiei – Este probabilă.

 Concluzie

 Se recunoaşte un provizion pentru cea mai bună estimare a sumei necesare de-
con tării obligaţiei (punctele 22-24 şi 109).

Reparaţii şi întreţinere

IG16. Pentru unele active se impune, în afară de întreţinerea curentă, să se efectueze cu 
o periodicitate de câţiva ani cheltuieli importante pentru reparaţii capitale şi în-
lo cuirea principalelor componente. IPSAS 17, Imobilizări corporale, oferă în-
dru  mări privind modalităţile de alocare a cheltuielilor aferente unui activ pe com-
 ponentele acestuia în situaţia în care aceste componente au durate de viaţă utilă 
diferite sau oferă beneficii în moduri diferite.

Costuri cu înlocuirea unor componente − Nu există dispoziţii legislative

IG17. Din motive tehnice, căptuşeala unei instalaţii de încălzire pentru încălzirea unei 
clădiri oferite cu chirie de un departament guvernamental mai multor entităţi din 
sectorul public trebuie înlocuită la fiecare cinci ani. La data de raportare, căp tu-
şeala este deja utilizată de trei ani.

 Analiză

 Obligaţie actuală generată de un eveniment trecut care obligă – Nu există nicio 
obligaţie actuală.
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 Concluzie

 Nu se recunoaşte niciun provizion (a se vedea punctele 22 şi 25-27).

 Costul aferent înlocuirii căptuşelii nu este recunoscut deoarece, la data de rapor-
tare, nu există nicio obligaţie de înlocuire a căptuşelii independent de acţiunile 
viitoare ale entităţii − chiar şi intenţia de suportare a cheltuielilor depinde de 
decizia entităţii de a continua să folosească instalaţia de încălzire sau de a înlocui 
căptuşeala. În loc să se recunoască un provizion, amortizarea căptuşelii ia în con-
siderare şi uzura acesteia, adică se amortizează pe o perioadă de cinci ani. Costurile 
de recăptuşire a instalaţiei de încălzire care sunt suportate se capitalizează, cu 
uzura fiecărei noi căptuşeli evidenţiată de amortizarea pe următorii cinci ani.

Costuri cu înlocuirea unor componente − Există dispoziţii legislative

IG18. Un serviciu guvernamental de cartografiere este obligat prin lege să efectueze la 
fiecare trei ani o re vizie generală a aparatului de zbor folosit pentru cartografierea 
aeriană.

 Analiză

 Obligaţie actuală generată de un eveniment trecut care obligă – Nu există nicio 
obligaţie actuală.

 Concluzie

 Nu se recunoaşte niciun provizion (a se vedea punctele 22 şi 25-27). 

 Costurile aferente reviziei generale a aparatului de zbor nu se recunosc ca provizion 
din aceleaşi motive pentru care nu se recunoaşte ca provizion înlocuirea căptuşelii 
din exemplul de la punctul IG17. Nici măcar o dispoziţie legală privind reviziile 
generale nu transformă costurile aferente reviziei în datorii, deoarece nu există o 
obligaţie de revizie generală a aparatului de zbor independent de acţiunile viitoare 
ale en ti tăţii – entitatea poate evita cheltuielile viitoare prin acţiunile sale viitoare, 
de exem plu, prin vânzarea aparatului de zbor.

Prezentări de informaţii

Mai jos sunt redate două exemple de prezentare a informaţiilor prevăzute la punctul 98.

Garanţii

IG19. Un departament guvernamental responsabil pentru prevenirea accidentelor la locul 
de muncă le oferă cumpărătorilor garanţii la momentul vânzării produselor sale de 
siguranţă. În conformitate cu condiţiile de garanţie, departamentul se angajează 
să repare sau să înlocuiască, timp de doi ani de la data cumpărării, produsele care 
nu funcţionează satisfăcător. La data de raportare s-a recunoscut un provizion 
de 60.000 de unităţi monetare. Provizionul nu a fost actualizat deoarece efectul 
actualizării nu este semnificativ. Sunt prezentate următoarele informaţii:
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 A fost recunoscut un provizion de 60.000 de unităţi monetare pentru solicitările 
de garanţii preconizate pentru produsele vândute în ultimele trei exerciţii finan-
ciare. Se preconizează că majoritatea cheltuielilor de acest tip se vor suporta în 
următorul exerciţiu financiar şi că toate cheltuielile vor fi suportate în termen de 
doi ani de la data de raportare.

Costuri de dezafectare

IG20. În anul 2005, un institut de cercetare deţinut de stat, care foloseşte un reactor nu-
clear pentru a crea izotopi radio care sunt utilizaţi în scopuri medicale, recunoaşte 
un provizion de 300 milioane de unităţi monetare pentru costurile de dezafectare. 
Estimarea provizionului porneşte de la ipoteza că operaţiunea de dezafectare va 
avea loc în 60-70 de ani. Totuşi, există posibilitatea ca această operaţiune să nu se 
petreacă mai devreme de 100-110 ani, caz în care valoarea actualizată a costurilor 
va fi redusă semnificativ. Sunt prezentate următoarele informaţii:

 A fost recunoscut un provizion de 300 milioane de unităţi monetare pentru cos-
turile de dezafectare. Se preconizează că aceste costuri vor fi suportate în peri oada 
2065-2075; totuşi, există posibilitatea ca dezafectarea să nu se realizeze până în 
perioada 2105-2115. În cazul în care costurile au fost evaluate pe baza ipote zei că 
nu vor fi suportate mai devreme de 2105-2115, provizionul va fi redus la 136 mi-
lioane. Provizionul a fost estimat utilizând tehnologia existentă, la preţurile 
curente, şi a fost actualizat utilizând o rată de actualizare reală de 2%.

Derogare de la prezentarea informaţiilor

 Mai jos este redat un exemplu de prezentare a informaţiilor prevăzute la punc-
tul 109 în care unele dintre informaţiile prevăzute nu sunt furnizate deoarece se 
poate preconiza că vor aduce prejudicii importante poziţiei entităţii.

IG21. O agenţie guvernamentală de cercetare este implicată într-un litigiu cu o com-
panie, care pretinde că respectiva agenţie de cercetare a încălcat drepturile de 
autor în utilizarea materialului genetic şi solicită despăgubiri de 100 milioane de 
unităţi monetare. Agenţia de cercetare recunoaşte un provizion pentru cea mai 
bună estimare a obligaţiei, dar nu prezintă niciuna dintre informaţiile prevăzute 
la punctele 97 şi 98 ale standardului. Sunt prezentate următoarele informaţii:

 Agenţiei i-a fost intentat un proces aferent unei dispute cu o companie care pretinde 
că agenţia i-a încălcat brevetele şi care solicită despăgubiri de 100 milioane de 
unităţi monetare. Informaţiile prevăzute în mod normal de IPSAS 19, Provizioane, 
datorii contingente şi active contingente, nu sunt prezentate, deoarece se poate 
preconiza că vor aduce prejudicii importante rezultatului procesului. Consiliul de 
administraţie este de părere că agenţia se poate apăra cu succes în acest proces.
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Exemplu ilustrativ
Prezentul exemplu însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 19.

Valoarea actualizată a unui provizion

Următorul exemplu ilustrează înregistrările contabile efectuate la recunoaşterea iniţială 
a valorii actualizate a unui provizion şi la recunoaşterea ulterioară a creşterilor valorii 
actualizate a acelui provizion. Creşterea provizionului este recunoscută drept cheltuială 
cu dobânda (punctul 70).

IE1. Valoarea preconizată a unui provizion la finalul anului 5 este de 2.000 de unităţi 
monetare. Această valoare preconizată nu a fost ajustată în funcţie de riscuri. 
Rata de actualizare corespunzătoare care ia în calcul riscul asociat cu acest flux 
de trezorerie a fost estimată la 12%.

IE2. Înregistrările contabile aferente provizionului şi modificărilor anuale ale valorii 
provizionului sunt următoarele:

Finalul perioadei de raportare curente

D Cheltuieli 1.134,85

C Provizion  1.134,85

Finalul anului 1

D Cheltuială cu dobânda 136,18

C Provizion  136,18

Finalul anului 2

D Cheltuială cu dobânda 152,52

C Provizion  152,52

Finalul anului 3

D Cheltuială cu dobânda 170,83

C Provizion  170,83

Finalul anului 4

D Cheltuială cu dobânda 191,33

C Provizion  191,33

Finalul anului 5

D Cheltuială cu dobânda 214,29

C Provizion  214,29



PROVIZIOANE, DATORII CONTINGENTE 
ŞI ACTIVE CONTINGENTE

 687 IPSAS 19 EXEMPLU ILUSTRATIV

Calcule:  Creştere
Momentul actual: Valoarea actualizată = 2.000/(1,12)5 = 1.134,85

Finalul anului 1: Valoarea actualizată = 2.000/(1,12)4 = 1.271,04 136,18

Finalul anului 2: Valoarea actualizată = 2.000/(1,12)3 = 1.423,56 152,52

Finalul anului 3: Valoarea actualizată = 2.000/(1,12)2 = 1.594,39 170,83

Finalul anului 4: Valoarea actualizată = 2.000/(1,12)1 = 1.785,71 191,33

Finalul anului 5: Valoarea actualizată = 2.000/(1,12)0 = 2.000,00 214,29
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Comparaţie cu IAS 37
IPSAS 19 se bazează în principal pe IAS 37 (1998). Principalele diferenţe dintre 
IPSAS 19 şi IAS 37 sunt următoarele:

● IPSAS 19 include comentarii suplimentare faţă de IAS 37 pentru a clarifica 
aplicabilitatea standardelor la contabilitatea entităţilor din sectorul public. 
IPSAS 19 clarifică faptul că nu se aplică beneficiilor sociale care intră sub in-
 cidența IPSAS 42, Beneficii sociale.

● Caracterele aldine din IAS 37 au fost modificate şi au fost adăugate comentarii 
suplimentare faţă de cele din IAS 37 pentru a clarifica faptul că, în cazul con-
tractelor cu titlu oneros, ceea ce se recunoaşte drept provizion este obligaţia 
actuală minus recuperările. 

● Punctul referitor la domeniul de aplicare din IPSAS 19 clarifică faptul că 
deşi provizioanele, datoriile contingente şi activele contingente generate de 
be neficiile angajaţilor sunt excluse din domeniul de aplicare al standardului, 
standardul se aplică totuşi acelor provizioane, datorii contingente şi active 
contingente care sunt generate de beneficiile pentru terminarea contractului 
de muncă apărute ca urmare a restructurărilor tratate în cadrul standardului.

● În anumite situaţii, IPSAS 19 utilizează o terminologie diferită faţă de cea 
din IAS 37. Cel mai semnificativ exemplu este utilizarea termenilor „veni-
turi” (revenue) şi „situaţia performanţei financiare” în IPSAS 19. Termenii 
echivalenţi din IAS 37 sunt „venit” (income) şi „situaţia veniturilor şi cheltu-
ielilor”.

● IPSAS 19 conţine definiţiile termenilor tehnici utilizaţi în IAS 37 şi o definiţie 
suplimentară pentru „contractele executorii”.

● IPSAS 19 furnizează îndrumări suplimentare cu privire la serviciile colective și 
individuale. Acesta explică faptul că entitățile din sectorul public nu recunosc 
un provizion pentru „serviciile colective și individuale”.

● Îndrumările de implementare au fost modificate pentru a reflecta mai bine 
sectorul public.

● IPSAS 19 conţine un exemplu ilustrativ care prezintă înregistrările contabile 
pentru recunoaşterea modificării valorii unui provizion pe parcursul timpului 
ca efect al factorului de actualizare.
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Recunoaştere

Prezentul Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) se 
bazează în principal pe Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 24 (reformulat 
în 1994), Prezentarea informaţiilor privind părţile afiliate, publicat de Consiliul 
pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB). Extrasele din IAS 24 
sunt reproduse în această publicaţie a Consiliului pentru Standarde Internaţionale 
de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) al Federaţiei Internaţionale a 
Contabililor (IFAC) cu permisiunea Fundaţiei pentru Standarde Internaţionale de 
Raportare Financiară (IFRS). 

Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) 
este cel publicat de IASB în limba engleză, iar exemplare ale acestora pot fi obţinute 
direct de la departamentul de relații publice al Fundației IFRS, Columbus Building, 
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, United Kingdom.

E-mail: publications@ifrs.org

Internet: www.ifrs.org

IFRS-urile, IAS-urile, Proiectele de expunere şi alte publicaţii ale IASB sunt protejate 
de dreptul de autor al Fundaţiei IFRS.

„IFRS”, „IAS”, „IASB”, „IFRS Foundation”, „International Accounting Standards” 
şi „International Financial Reporting Standards” sunt mărci înregistrate ale Fundaţiei 
IFRS şi nu trebuie utilizate fără acordul Fundaţiei IFRS.

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020..

IPSAS 20, Prezentarea informaţiilor privind părţile afiliate, a fost emis în octom-
brie 2002.

De la această dată, IPSAS 20 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● IPSAS 39, Beneficiile angajaților (emis în iulie 2016)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2015 (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 37, Angajamente comune (emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 35, Situaţii financiare consolidate (emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 20, Prezentarea 
informaţiilor privind părţile afiliate, este prezentat în obiectiv şi la punctele 1-43. 
Toate punctele au autoritate egală. IPSAS 20 trebuie citit în contextul obiectivului 
său, al Prefeţei la Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 
şi al Cadrului general conceptual de raportare financiară cu scop general pentru 
entităţile din sectorul public. IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor 
contabile şi erori, oferă o bază pentru selectarea şi aplicarea politicilor contabile în 
absenţa unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
Obiectivul prezentului standard este de a impune prezentarea informaţiilor cu privire la 
existenţa relaţiilor cu părţile afiliate acolo unde există control şi prezentarea informaţiilor 
cu privire la tranzacţiile dintre entitate şi părţile sale afiliate în anumite circumstanţe. 
Aceste informaţii sunt necesare în vederea întăririi responsabilităţii şi pentru a facilita 
mai buna înţelegere a poziţiei şi a performanţei financiare a entităţii raportoare. Princi-
palele aspecte vizate de prezentarea informaţiilor cu privire la părţile afiliate sunt (a) iden-
tifica rea păr   ţi  lor care deţin control sau influenţă semnificativă asupra entităţii raportoare 
şi (b) de ter mi narea informaţiilor care ar trebui prezentate cu privire la tranzacţiile cu 
acele părţi.

Domeniu de aplicare
1. O entitate care întocmeşte şi prezintă situaţii financiare conform conta-

bi lităţii pe bază de angajamente trebuie să aplice prezentul standard la 
pre zentarea informaţiilor cu privire la relaţiile cu părţile afiliate şi la anu-
mite tranzacţii cu părţile afiliate.

2. [Eliminat]

3. [Eliminat]

Definiţii
4. Următorii termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul specificat 

în continuare:

 Membrii apropiaţi ai familiei unui individ sunt rude apropiate ale indivi-
dului sau membri ai familiei apropiate a individului care pot influenţa sau 
pot fi influenţaţi de acel individ în relaţiile lor cu entitatea. 

 Personalul-cheie din conducere este reprezentat de:

(a) Toţi directorii sau membrii organismului de conducere al entităţii; şi

(b) Alte persoane care au autoritatea şi responsabilitatea pentru pla-
nificarea, conducerea şi controlul activităţilor entităţii raportoare. 
Atunci când îndeplinesc această condiţie, membrii personalului-cheie 
din conducere includ:

(i) Atunci când există un membru al organismului de conducere 
al unei entităţi de la nivelul administraţiei centrale care are au-
toritatea şi responsabilitatea pentru planificarea, conducerea 
şi controlul activităţilor entităţii raportoare, acel membru; 

(ii) Orice consilieri-cheie ai acelui membru; şi

(iii) Doar dacă nu sunt deja incluse la litera (a), structurile supe
rioare de conducere ale entităţii raportoare, inclusiv directorul 
exe cutiv sau preşedintele permanent al entităţii raportoare. 
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 Supravegherea reprezintă supervizarea activităţilor unei entităţi, cu autori
tatea şi responsabilitatea de a controla deciziile financiare şi de exploatare 
ale entităţii sau de a exercita o influenţă semnificativă asupra acestora.

 Parte afiliată înseamnă că părţile sunt considerate afiliate dacă una dintre 
părţi poate (a) să controleze cealaltă parte sau (b) să exercite o influenţă 
sem  nificativă asupra celeilalte părţi în luarea deciziilor financiare şi de ex-
plo atare sau dacă partea afiliată şi o altă parte fac obiectul unui control 
co mun. Părţile afiliate includ:

(a) Entităţi care controlează entitatea raportoare sau care sunt con-
trolate de către entitatea raportoare, direct sau indirect, prin unul 
sau mai mulţi intermediari;

(b) Entităţi asociate (a se vedea IPSAS 36, Investiţii în entităţile asociate 
și în asocierile în participație);

(c) Persoane fizice care deţin, direct sau indirect, un interes în entitatea 
raportoare care le asigură o influenţă semnificativă asupra entităţii 
şi membrii apropiaţi ai familiei unor astfel de persoane;

(d) Personalul-cheie din conducere şi membrii apropiaţi ai familiei 
acestor persoane; şi

(e) Entităţi în care se deţine o participaţie semnificativă în capitalurile 
proprii, direct sau indirect, de către orice persoană din cele descrise 
la litera (c) sau (d) ori în care o asemenea persoană poate să exercite 
o influenţă semnificativă.

 O tranzacţie cu părţile afiliate reprezintă un transfer de resurse sau obli gaţii 
între părţile afiliate, indiferent dacă se percepe sau nu un preţ. Tranzacţiile 
cu părţile afiliate exclud tranzacţiile cu orice altă entitate care este o parte 
afiliată doar din cauza dependenţei sale economice faţă de entitatea rapor-
toare sau faţă de guvernul din care face parte.

 Remunerarea personalului-cheie din conducere reprezintă orice contra-
pres taţie sau beneficiu care derivă direct sau indirect pentru personalul-
cheie din conducere de la entitatea raportoare pentru serviciile furnizate 
în calitatea lor de membri ai organismului de conducere sau, altfel, ca 
angajaţi ai entităţii raportoare.

 Influenţa semnificativă (în sensul prezentului standard) este capacitatea de 
a participa la luarea deciziilor privind politicile financiare şi de exploatare 
ale unei entităţi, fără a exercita un control asupra politicilor respective. 
Influenţa semnificativă poate fi exercitată în mai multe moduri, de obicei 
prin reprezentarea în consiliul de administraţie sau în organismul de con-
du cere echivalent, dar şi prin, de exemplu, participarea (a) la procesul de 
ela borare a politicilor, (b) în tranzacţiile semnificative dintre entităţile 
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din tr-o entitate economică, (c) la schimbul de personal de conducere sau 
(d) la de  pendenţa de informaţii tehnice. Influenţa semnificativă poate fi do -
bân  dită printr-o participaţie în capitalurile proprii, prin statut sau printr-un 
acord. În ceea ce priveşte participaţia în capitalurile proprii, influenţa 
sem nificativă este presupusă în conformitate cu definiţia din IPSAS 36.

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat.

Membri apropiaţi ai familiei unui individ

5. Pentru a determina dacă o persoană ar trebui identificată ca fiind un membru 
apro piat al familiei unui individ în scopul aplicării prezentului standard este 
ne ce sar raţionamentul profesional. În absenţa informaţiilor contrare, cum ar fi 
că partenerul de viaţă sau o altă rudă este separat(ă) de individ, se presupune 
că următoarele rude de gradul 1 şi alte rude apropiate ar putea influenţa sau ar 
putea fi influenţate într-o asemenea măsură încât să satisfacă definiţia membrilor 
apropiaţi ai familiei unui individ: 

(a) Soţul/soţia, partenerul de viaţă, un copil minor sau o altă rudă care 
locuieşte în aceeaşi casă cu individul;

(b) Un bunic, părinte, copil major, nepot, frate sau soră; şi

(c) Soţul/soţia sau partenerul de viaţă al copilului, socrul/soacra, cumna-
tul/cumnata. 

Personal-cheie din conducere

6. Personalul-cheie din conducere include toţi directorii sau membrii organismului 
de conducere al entităţii raportoare, acolo unde organismul are autoritatea şi 
responsabilitatea planificării, direcţionării şi controlării activităţilor entităţii. La 
nivel guvernamental, organismul de conducere poate fi format din reprezentanţii 
aleşi sau numiţi (spre exemplu, un preşedinte sau un guvernator, miniştri, con-
silieri şi membri ai consiliului municipal sau numiţii acestora). 

7. Acolo unde o entitate face obiectul supravegherii unui reprezentant ales sau 
numit al organismului de conducere al guvernului de care aparţine entitatea, 
acea persoană este inclusă în personalul-cheie din conducere dacă funcţia de 
supraveghere include autoritatea şi responsabilitatea pentru planificarea, direc-
ţionarea şi controlarea activităţilor entităţii. În multe jurisdicţii, consilierii-cheie 
ai acelei persoane este posibil să nu deţină autoritate suficientă, de natură legală 
sau de altă natură, pentru a satisface definiţia personalului-cheie din conducere. 
În alte jurisdicţii, consilierii-cheie ai acelei persoane pot fi consideraţi membri 
ai personalului-cheie din conducere deoarece au o relaţie specială de lucru 
cu un individ care deţine controlul asupra entităţii. Ei au, prin urmare, acces 
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la informaţii privilegiate şi pot, de asemenea, să îşi exercite controlul sau in-
fluenţa semnificativă asupra unei entităţi. Pentru a evalua dacă un individ este 
consilier-cheie sau dacă acest consilier satisface definiţia personalului-cheie 
din conducere sau a unei părţi afiliate este necesar raţionamentul profesional. 

8. Organismul de conducere, împreună cu directorul executiv şi structurile supe-
rioare de conducere, are autoritatea şi responsabilitatea de a planifica şi controla 
activităţile entităţii, de a gestiona resursele entităţii şi de a îndeplini obiectivele 
generale ale entităţii. Astfel, personalul-cheie din conducere va include direc-
torul executiv şi structurile superioare de conducere ale entităţii raportoare. În 
anumite jurisdicţii, civilii nu vor avea autoritate şi responsabilitate suficiente 
pentru a se califica drept personal-cheie din conducere (conform definiţiei din 
prezentul standard) al entităţii raportoare de la nivelul administraţiei centrale. În 
aceste cazuri, personalul-cheie din conducere va fi alcătuit doar din acei membri 
aleşi ai organismului de conducere care au cea mai mare responsabilitate pentru 
guvernare; deseori aceste persoane sunt numite miniştri de cabinet.

9. Structurile superioare de conducere ale unei entităţi economice pot fi formate 
atât din indivizi din cadrul entității care controlează, cât şi din indivizi din 
cadrul altor entităţi care alcătuiesc colectiv entitatea economică.

Părţi afiliate

10. În analizarea fiecărei legături posibile cu părţile afiliate, atenţia este îndreptată 
asupra fondului acestei legături, şi nu doar asupra formei legale.

11. Atunci când două entităţi au în comun un membru al personalului-cheie din 
conducere, este necesar să se ia în considerare posibilitatea, şi să se evalueze 
probabilitatea, ca această persoană să fie capabilă să afecteze politicile ambelor 
entităţi în afacerile mutuale. Cu toate acestea, simplul fapt că ele au în comun 
un membru al personalului-cheie din conducere nu creează neapărat o relaţie 
a părţilor afiliate.

12. În contextul prezentului standard, următoarele sunt considerate a nu fi părţi 
afiliate:

(a) (i) Finanţatorii afacerii în cursul activității lor în acest sens; şi

(ii) Sindicatele;

 în virtutea relaţiilor obişnuite pe care le au cu o entitate (deşi acestea 
pot afecta libertatea de acţiune a entităţii sau de a participa la procesul 
de luare a deciziilor din cadrul entităţii); şi

(b) O entitate cu care relaţia este doar aceea de reprezentare.

13. Relaţiile cu părţile afiliate pot apărea atunci când un individ este fie membru 
al organismului de conducere, fie este implicat în deciziile financiare şi de 
exploatare ale entităţii raportoare. Relaţiile cu părţile afiliate pot apărea, de 
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ase menea, prin relaţii externe de exploatare între entitatea raportoare şi partea 
afiliată. Astfel de relaţii vor implica deseori un grad de dependenţă economică.

14. Este puţin probabil ca statutul de dependenţă economică, în care o entitate este 
dependentă de o alta în sensul că se bazează pe aceasta pentru un volum sem-
nificativ din finanţările sale sau vânzările sale de bunuri şi servicii, să conducă, 
în sine, la o relaţie de control sau la o influenţă semnificativă şi, în consecinţă, 
este puţin probabil să genereze o relaţie de afiliere. Astfel, un singur client, 
furnizor, francizor, distribuitor sau agent general cu care entitatea din sectorul 
public desfăşoară tranzacţii într-un volum semnificativ nu va fi o parte afiliată 
doar prin prisma dependenţei economice rezultate. Cu toate acestea, dependenţa 
economică, împreună cu alţi factori, poate da naştere unei influenţe semnifica-
tive şi deci unei relaţii cu o parte afiliată. În evaluarea impactului dependenţei 
economice asupra relaţiei este necesar raţionamentul profesional. Atunci când 
entitatea raportoare este dependentă din punct de vedere economic de o altă 
entitate, entitatea raportoare este încurajată să prezinte existenţa acelei de pen-
denţe.

15. Definiţia părţii afiliate include entităţile deţinute de personalul-cheie din con-
ducere, membrii apropiaţi ai familiei acelor indivizi sau acţionarii entităţii 
raportoare (sau per soane cu poziţii echivalente acolo unde entitatea nu are 
o structură formală de capitaluri proprii). Definiţia părţii afiliate include de 
ase  menea circumstanţele în care o parte are abilitatea de a exercita influenţă 
semnificativă asupra celeilalte părţi. În sectorul public, un individ sau o enti-
tate poate obţine responsabilitatea supravegherii pentru o entitate raportoare, 
responsabilitate care implică influenţa semnificativă, dar nu şi controlul, asupra 
deciziilor financiare şi de exploatare ale entităţii raportoare. În sensul pre zentului 
standard, influenţa semnificativă este definită pentru a cuprinde aso cierile în 
participație.

Remunerarea personalului-cheie din conducere

16. Remunerarea personalului-cheie din conducere include remunerarea indivizilor 
din entitatea raportoare pentru serviciile oferite entităţii raportoare în calitatea 
lor de membri ai organismului de conducere sau de angajaţi. Beneficiile apărute 
direct sau indirect de la entitate pentru serviciile aduse în altă calitate decât cea 
de angajat sau de membru al organismului de conducere nu satisfac definiţia 
din prezentul standard a remunerării personalului-cheie din conducere. Cu 
toate acestea, punctul 34 prevede să fie făcute prezentări despre o parte a aces-
tor beneficii. Remunerarea personalului-cheie din conducere exclude orice 
contravaloare primită doar ca rambursare pentru cheltuielile generate de acei 
indivizi în beneficiul entităţii raportoare, cum ar fi, spre exemplu, rambursarea 
costurilor de cazare asociate cu deplasările în interes de serviciu.
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Drepturi de vot

17. Definiţia părţii afiliate va include orice persoane care deţin, direct sau indirect, 
participaţii la drepturile de vot ale entităţii raportoare care le dau o influenţă 
semnificativă asupra entităţii. Deţinerea unei participaţii la drepturile de vot 
ale unei entităţi poate apărea atunci când o entitate din sectorul public are o 
structură corporativă şi un minister sau o agenţie guvernamentală deţine acţiuni 
în acea entitate.

Aspectul privind părţile afiliate
18. Relaţiile cu părţile afiliate există în sectorul public deoarece: 

(a) Unităţile administrative fac obiectul unei direcţionări generale din partea 
guvernului executiv şi, în cele din urmă, din partea Parlamentului sau a 
unui organism similar cu oficiali aleşi sau numiţi şi operează împreună 
pentru politicile guvernamentale; 

(b) Departamentele şi agenţiile guvernamentale desfăşoară deseori acti vi tăţi 
necesare pentru îndeplinirea unor componente diferite ale responsabi-
lităţilor şi obiectivelor lor prin intermediul unor entităţi separate con-
trolate şi prin intermediul unor entităţi asupra cărora au o influenţă 
semnificativă; şi

(c) Miniştrii sau alţi membri aleşi sau numiţi ai guvernului şi structurile 
superioare de conducere pot exercita o influenţă semnificativă asupra 
operaţiunilor unui departament sau ale unei agenţii.

19. Prezentarea anumitor relaţii cu părţile afiliate şi a unor tranzacţii cu părţile 
afi liate şi a relaţiei care stă la baza acelor tranzacţii este necesară în scopuri de 
stabilire a răspunderii şi le permite utilizatorilor să înţeleagă mai bine situaţiile 
financiare ale entităţii raportoare, deoarece:

(a) Relaţiile cu părţile afiliate pot influenţa modul în care entitatea interac-
ţionează cu alte entităţi pentru atingerea obiectivelor sale individuale şi 
modul în care ea cooperează cu alte entităţi pentru atingerea obiectivelor 
comune sau colective; 

(b) Relaţiile cu părţile afiliate pot expune o entitate la riscuri sau pot oferi 
oportunităţi care nu ar fi existat în absenţa relaţiei; şi

(c) Părţile afiliate pot desfăşura tranzacţii pe care părţile neafiliate nu le-ar 
desfăşura sau pot să cadă de acord cu privire la unele tranzacţii în con-
diţii şi termenele diferite faţă de cele care ar fi fost disponibili părţilor 
ne afiliate. Acest lucru are loc frecvent în departamentele şi agenţiile 
guvernamentale în care bunurile şi serviciile sunt transferate între de-
partamente la un cost mai mic decât cel total al recuperării ca parte a 
procedurilor normale de exploatare consecvente cu atingerea obiectivelor 
entităţii raportoare şi ale guvernului. Se aşteaptă ca guvernele şi entităţile 
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individuale din sectorul public să utilizeze resursele eficient, eficace şi 
în maniera intenţionată şi să se ocupe de banii publici cu cel mai mare 
nivel de integritate. Existenţa relaţiilor cu părţile afiliate înseamnă că o 
parte poate controla sau influenţa în mod semnificativ activităţile unei 
alte părţi. Acest lucru oferă oportunitatea ca tranzacţiile să aibă loc pe 
o bază care poate avantaja o parte în detrimentul alteia.

20. Prezentarea anumitor tipuri de tranzacţii cu părţile afiliate care au loc şi a ter-
menelor şi condiţiilor în care se desfăşoară le permite utilizatorilor să evalueze 
impactul acelor tranzacţii asupra poziţiei şi performanţei financiare a unei en-
tităţi şi abilitatea acesteia de a furniza serviciile convenite. Această prezentare 
asigură de asemenea faptul că entitatea este transparentă cu privire la afacerile 
sale cu părţile afiliate.

Remunerarea personalului-cheie din conducere

21. Personalul-cheie din conducere are o poziţie de responsabilitate în cadrul 
unei entităţi. El este responsabil pentru direcţia strategică şi administrarea 
operaţională a unei entităţi şi are o autoritate semnificativă. Salariile sale sunt 
deseori stabilite prin statut sau de un tribunal independent ori de un alt organism 
independent de entitatea raportoare. Cu toate acestea, responsabilităţile sale îi 
pot permite să influenţeze beneficiile care sunt generate către acesta sau către 
părţile sale afiliate. Prezentul standard prevede să fie făcute anumite prezentări 
cu privire la (a) remunerarea personalului-cheie din conducere şi a membrilor 
apropiaţi ai familiei personalului-cheie din conducere în decursul perioadei de 
raportare, (b) împrumuturile acordate acestora şi (c) contravalorile oferite pentru 
serviciile pe care le oferă entităţii, altele decât cele oferite în calitate de membri 
ai organismului de conducere sau de angajaţi. Prezentările impuse de prezentul 
standard vor asigura faptul că sunt aplicate niveluri minime corespunzătoare 
de transparenţă remuneraţiilor personalului-cheie din conducere şi membrilor 
apropiaţi ai familiei personalului-cheie din conducere.

Pragul de semnificaţie
22. IPSAS 1 impune prezentarea separată a elementelor semnificative. Pragul de 

sem nificaţie al unui element este determinat prin referire la natura sau mărimea 
acelui element. La evaluarea pragului de semnificaţie al tranzacţiilor cu părţile 
afiliate, natura relaţiei dintre entitatea raportoare şi partea afiliată şi natura tran-
zacţiei pot însemna că tranzacţia este semnificativă indiferent de mărimea ei.

Prezentarea informaţiilor
23. În multe țări, legislația și alte reguli oficiale de raportare financiară impun ca 

situațiile financiare ale entităților din sectorul privat și ale entităților comerciale 
din sectorul public să prezinte informații privind anumite categorii de părți 
afiliate și tranzacții cu părțile afiliate. În particular, accentul cade pe tranzacțiile 
entității cu directorii sau membrii organismului său de conducere și cu structurile 
superioare de conducere, în special pe remunerarea și împrumuturile acordate 
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acestora. Acest lucru se întâmplă (a) datorită responsabilităților fiduciare ale 
directorilor, membrilor organismului de conducere și structurilor superioare de 
conducere și (b) datorită faptului că aceștia au puteri extinse asupra angajării 
resurselor entității. În anumite jurisdicții, dispoziții similare sunt incluse în 
statutele și reglementările aplicabile entităților din sectorul public.

24. Anumite IPSAS-uri impun, de asemenea, prezentarea tranzacțiilor cu părțile 
afiliate. De exemplu, IPSAS 1 prevede prezentarea datoriilor și creanțelor de la 
entitățile care controlează, de la alte entități controlate, entități asociate și alte 
părți afiliate. IPSAS 38, Prezentarea intereselor existente în alte entități, im-
pune unei entități să prezinte informații care permit utilizatorilor situațiilor sale 
financiare consolidate să înțeleagă structura entității economice și informațiile 
privind fiecare angajament comun și entitate asociată care sunt semnificative 
pentru entitatea raportoare.

Prezentarea informaţiilor privind controlul

25. Relaţiile cu părţile afiliate asupra cărora există control trebuie prezentate 
indiferent dacă au avut sau nu loc tranzacţii între părţile afiliate.

26. Pentru a le permite utilizatorilor situaţiilor financiare să îşi formeze o părere 
cu privire la efectele relaţiilor cu părţile afiliate asupra unei entităţi raportoare 
este adecvată prezentarea relaţiei cu părţile afiliate atunci când există control, 
indiferent dacă au existat sau nu tranzacţii între părţile afiliate. Acest lucru ar 
implica prezentarea numelor oricăror entităţi controlate, a numelui entităţii ime-
diate care controlează şi a numelui entităţii care controlează în ultimă instanţă, 
dacă aceasta există. 

Prezentarea informaţiilor privind tranzacţiile cu părţile afiliate 

27. În ceea ce priveşte tranzacţiile între părţile afiliate, altele decât cele care 
ar avea loc într-o relaţie normală dintre un furnizor şi un client/beneficiar 
în termene şi condiţii nu mai mult sau nu mai puţin favorabile decât cele 
pe care este rezonabil să ne aşteptăm că entitatea le-ar fi adoptat dacă ar fi 
avut de-a face cu un individ sau cu o entitate într-o tranzacţie desfăşurată 
în condiţii obiective în aceleaşi circumstanţe, entitatea raportoare ar trebui 
să prezinte:

(a) Natura relaţiilor cu părţile afiliate;

(b) Tipurile de tranzacţii care au avut loc; şi

(c) Elementele tranzacţiilor necesare pentru a clarifica importanţa aces
tor tranzacţii pentru operaţiunile sale şi suficiente pentru a permite 
ca situaţiile financiare să ofere informaţii relevante şi credibile în 
scopuri decizionale şi de stabilire a responsabilităţii.

28. Situaţiile următoare sunt exemple de tranzacţii cu părţile afiliate care pot con-
duce la prezentări făcute de către o entitate raportoare:
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(a) Prestarea sau primirea de servicii;

(b) Cumpărări sau vânzări/transferuri de bunuri (finite sau nu);

(c) Cumpărări sau vânzări/transferuri de proprietăţi imobiliare şi de alte 
active;

(d) Acorduri de reprezentare; 

(e) Contracte de leasing; 

(f) Transferuri de cercetare şi dezvoltare;

(g) Acorduri de licenţă;

(h) Finanţare (inclusiv împrumuturi, aporturi la capital, subvenţii în numerar 
sau în natură şi alt sprijin financiar, inclusiv acorduri de împărţire a 
costurilor); şi

(i) Garanţii personale şi reale.

29. Entităţile din sectorul public desfăşoară zilnic tranzacţii considerabile între ele. 
Aceste tranzacţii se pot face la cost, la o valoare inferioară costului sau gratuit. 
Spre exemplu, un departament guvernamental de servicii administrative poate 
oferi birouri gratuit altor departamente sau o entitate din sectorul public poate 
acţiona ca agent de achiziţii pentru alte entităţi din sectorul public. În anumite 
tipuri de guverne poate exista abilitatea de a recupera mai mult decât costul total 
al prestării serviciului. Departamentele sunt părţi afiliate deoarece fac obiectul 
controlului comun şi aceste tranzacţii îndeplinesc definiţia tranzacţiilor cu părţile 
afiliate. Cu toate acestea, prezentarea informaţiilor despre tranzacţiile între 
aceste entităţi nu este necesară acolo unde tranzacţiile (a) sunt consecvente cu 
relaţiile normale de exploatare dintre entităţi şi (b) sunt desfăşurate în terme-
nele şi condiţiile normale pentru astfel de tranzacţii în astfel de circumstanţe. 
Excluderea acestor tranzacţii cu părţile afiliate din dispozițiile de prezentare 
a informațiilor de la punctul 27 reflectă faptul că entităţile din sectorul public 
operează împreună pentru a atinge obiective comune şi recunoaşte că există 
mecanisme diferite care pot fi adoptate pentru prestarea serviciilor de către 
entităţile din sectorul pu blic în diferite jurisdicţii. Prezentul standard prevede 
prezentarea tranzacţiilor cu părţile afiliate doar atunci când aceste tranzacţii se 
desfăşoară altfel decât în concordanţă cu parametrii de operare stabiliţi în acea 
jurisdicţie.

30. Informaţiile despre tranzacţiile cu părţile afiliate care ar trebui prezentate pentru 
a îndeplini obiectivele raportării financiare cu scop general ar include în mod 
normal:

(a) O descriere a naturii relaţiei cu părţile afiliate implicate în aceste tran-
zacţii, de exemplu, dacă relaţia a fost una a unei entităţi care controlează, 
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a unei entităţi controlate, a unei entităţi aflate sub control comun sau a 
personalului-cheie din conducere;

(b) O descriere a tranzacțiilor cu părțile afiliate din fiecare clasă majoră de 
tranzacții și un indicator al volumului claselor, fie ca o valoare monetară 
specifică, fie ca o proporție a acelei clase de tranzacții și/sau balanțe;

(c) Un rezumat al termenelor şi condiţiilor generale ale tranzacţiilor cu 
părţile afiliate, inclusiv prezentarea modului în care aceste termene şi 
condiţii diferă de cele asociate în mod normal cu tranzacţii similare cu 
părţi neafiliate; şi

(d) Valorile sau proporţiile corespunzătoare de elemente în curs de des-
făşurare. 

31. Punctul 34 al prezentului standard prevede prezentări suplimentare cu privire 
la anumite tranzacţii între o entitate şi personalul-cheie din conducere şi/sau 
membrii apropiaţi ai familiei personalului-cheie din conducere.

32. Elementele de natură similară pot fi prezentate agregat, cu excepția cazului 
în care prezentarea separată este necesară pentru furnizarea de informații 
relevante și reprezentate exact în scopuri decizionale și de stabilire a 
responsabilității.

33. Prezentarea tranzacţiilor cu părţile afiliate între membrii unei entităţi economice 
nu este necesară în situaţiile financiare consolidate, deoarece situaţiile financi-
are consolidate prezintă informaţii despre entitatea care controlează şi despre 
entităţile controlate ca şi cum ar fi o singură entitate raportoare. Tranzacţiile cu 
părţile afiliate care au loc între entităţile dintr-o entitate economică, cu excepţia 
celor dintre o entitate de investiţii şi entităţile sale controlate evaluate la valoarea 
justă prin surplus sau deficit, sunt eliminate la consolidare în conformitate cu 
IPSAS 35, Situaţii financiare consolidate. Tranzacţiile cu entităţile asociate 
contabilizate pe baza metodei punerii în echivalenţă nu sunt eliminate şi deci 
ne cesită prezentarea separată ca tranzacţii cu părţile afiliate. 

Prezentarea informaţiilor – personalul-cheie din conducere

34. O entitate trebuie să prezinte:

(a) Remunerarea agregată a personalului-cheie din conducere şi nu mă-
rul de indivizi, determinat pe o bază echivalentă cu norma întreagă, 
care primesc remuneraţii în cadrul acestei categorii, arătând separat 
clasele majore de personal-cheie din conducere şi incluzând o de   -
s cr i e re a fiecărei clase;

(b) Valoarea totală a tuturor remuneraţiilor şi compensaţiilor oferite 
personalului-cheie din conducere şi membrilor apropiaţi ai familiei 
personalului-cheie din conducere de către entitatea raportoare în 
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timpul perioadei de raportare, prezentând separat valorile agregate 
oferite:

(i) Personalului-cheie din conducere; şi

(ii) Membrilor apropiaţi ai familiei personalului-cheie din con
ducere; şi

(c) În ceea ce priveşte împrumuturile care nu sunt disponibile la scară 
largă persoanelor care nu fac parte din personalul-cheie din con
ducere şi împrumuturile a căror disponibilitate nu este cunoscută 
la scară largă de către membrii publicului, pentru fiecare membru 
individual al personalului-cheie din conducere şi pentru fiecare 
membru apropiat al familiei personalului-cheie din conducere:

(i) Valoarea împrumuturilor avansate în timpul perioadei şi 
ter menele şi condiţiile în care s-a făcut acest lucru;

(ii) Valoarea împrumuturilor rambursate în timpul perioadei;

(iii) Valoarea soldului de închidere al tuturor împrumuturilor şi 
creanţelor; şi

(iv) Acolo unde individul nu este director sau membru al orga-
nis mului de conducere sau al structurilor superioare de con-
ducere ale entităţii, relaţia individului cu acest organism sau 
aceste structuri. 

35. Punctul 27 al prezentului standard prevede prezentarea tranzacţiilor cu părţile 
afiliate care au avut loc în alte condiţii decât cele obiective, în conformitate cu 
condiţiile de exploatare stabilite pentru entitate. Prezentul standard prevede, 
de asemenea, prezentarea informaţiilor cu privire la anumite tranzacţii cu per-
sonalul-cheie din conducere identificate la punctul 34, indiferent dacă acestea au 
avut loc sau nu pe o bază obiectivă în conformitate cu condiţiile de exploatare 
care se aplică entităţii.

36. Persoanele care fac parte din personalul-cheie din conducere pot fi angajate pe 
bază de normă întreagă sau parţială. Numărul indivizilor prezentaţi ca primind 
remuneraţii în conformitate cu punctul 34 litera (a) trebuie estimat pe o bază 
echivalentă cu norma întreagă. Entităţile vor face prezentări separate cu privire 
la clasele majore de personal-cheie din conducere pe care le au. Spre exem plu, 
acolo unde o entitate are un organism de conducere separat de struc turile su-
perioare de conducere, prezentările despre remunerarea celor două grupuri vor 
fi făcute separat. Acolo unde un individ este membru atât al organismului de 
conducere, cât şi al structurilor superioare de conducere, el va fi inclus doar în 
unul dintre aceste grupuri în sensul prezentului standard. Categoriile de per-
sonal-cheie din conducere identificate în definiţia personalului-cheie din condu-
cere oferă un ghid pentru identificarea claselor de personal-cheie din conducere.
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37. Remunerarea personalului-cheie din conducere poate include o varietate 
de be neficii directe sau indirecte. Acolo unde costul acestor beneficii este 
determinabil, acel cost va fi inclus în remunerarea agregată prezentată. Acolo 
unde costul acestor beneficii nu este determinabil, cea mai bună estimare a 
costului pentru entitatea sau entităţile raportoare va fi făcută şi inclusă în re-
munerarea agregată prezentată.

38. Dispoziţiile cu privire la evaluarea beneficiilor angajaţilor se găsesc în IPSAS 39, 
Beneficiile angajaţilor. Atunci când remunerarea nemonetară care poate fi 
evaluată fiabil1 a fost inclusă în valoarea agregată a remunerării persona lu-
lui-cheie din conducere prezentată pentru acea perioadă, în notele la situaţiile 
financiare va fi făcută de asemenea prezentarea bazei de evaluare a remunerării 
nemonetare.

39. Prezentul standard prevede prezentarea anumitor informaţii despre termenele 
şi condiţiile împrumuturilor acordate personalului-cheie din conducere şi mem-
brilor apropiaţi ai familiei personalului-cheie din conducere, dacă aceste îm-
prumuturi:

(a) Nu sunt disponibile la scară largă persoanelor din afara echipei de con-
ducere; şi

(b) Pot fi disponibile la scară largă şi în afara echipei de conducere, dar 
disponibilitatea lor nu este cunoscută la scară largă de către membrii 
publicului.

 Prezentarea acestor informaţii este cerută în scopuri de stabilire a responsa-
bilităţii. Exercitarea raţionamentului profesional poate fi necesară în a determina 
ce împrumuturi ar trebui prezentate pentru a satisface dispoziţiile prezentului 
standard. Acest raţionament ar trebui exercitat după luarea în considerare 
a faptelor relevante şi într-o manieră consecventă cu atingerea obiectivelor 
raportării financiare.

40. Punctul 34 litera (a) din prezentul standard prevede prezentarea remunerării 
agregate a personalului-cheie din conducere. Personalul-cheie din conducere 
include directorii sau membrii organismului de conducere şi membrii struc-
turilor superioare de conducere ale entităţii. Directorii sau membrii organis-
mului de conducere al entităţii pot, de asemenea, să primească remuneraţii sau 
compensaţii din partea entităţii pentru serviciile oferite într-o altă calitate decât 
(a) de director ori membru al organismului de conducere al entităţii sau (b) de 
angajat al entităţii. Punctul 34 litera (b) subpunctul (i) din prezentul standard 
prevede prezentarea valorii totale a acestei remuneraţii sau compensaţii supli-
mentare.

1 Informațiile fiabile nu conțin erori semnificative, nu sunt părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere 
că reprezintă exact ceea ce susțin că reprezintă sau ceea ce se așteaptă, în mod rezonabil, să reprezinte. 
Punctul BC16 din IPSAS 1 detaliază abordarea tranzitorie pentru explicarea fiabilității.
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41. Membrii apropiaţi ai familiei personalului-cheie din conducere pot influenţa 
sau pot fi influenţaţi de personalul-cheie din conducere în tranzacţiile lor cu 
entitatea raportoare. Punctul 34 litera (b) subpunctul (ii) din prezentul standard 
prevede prezentarea remuneraţiei şi compensaţiei totale oferite în timpul peri-
oadei membrilor apropiaţi ai familiei personalului-cheie din conducere.

Data intrării în vigoare
42. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2004 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2004, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

42A. Punctul 43 a fost modificat de IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Stan
dardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASuri) 
pe bază de angajamente, emis în ianuarie 2015. O entitate trebuie să aplice 
respectivul amendament pentru situaţiile financiare anuale care acoperă 
perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se permite 
aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică IPSAS 33 pentru o 
perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, atunci amenda
mentul trebuie aplicat şi pentru acea perioadă anterioară.

42B. IPSAS 35, Situaţii financiare consolidate, IPSAS 37, Angajamente comune, 
şi IPSAS 38, Prezentarea intereselor existente în alte entităţi, emise în ia-
nua rie 2015, au modificat punctele 4, 15, 24 şi 33. O entitate trebuie să 
apli ce respectivele amendamente atunci când aplică IPSAS 35, IPSAS 37 
şi IPSAS 38.

42C. Punctele 27 și 32 au fost modificate de documentul Îmbunătățiri la IPSASuri 
2015, emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice aceste amendamente 
pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o perioadă care 
începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, entitatea trebuie să prezinte acest 
fapt.

42D. Punctele 2 și 3 au fost eliminate de documentul Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente 
pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o perioadă care 
începe anterior datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte acest 
fapt.

42E. Punctul 38 a fost modificat de IPSAS 39, Beneficiile angajaților, emis în 
iulie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivul amendament pentru 
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situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 
2018 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei 
date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o perioadă care începe 
anterior datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte acest fapt 
și, în același timp, să aplice IPSAS 39.

43. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
definiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
na ţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
ga jamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoțește, dar nu face parte din IPSAS 20.

Revizuirea IPSAS 20 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC1. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. Această 
reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel: 

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea 
referitoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de Conta-
bilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a entităților 
din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1.
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Îndrumări de implementare
Prezentele îndrumări însoţesc, dar nu fac parte din IPSAS 20.

Prezentarea informaţiilor – Guvernul X

Următoarele prezentări sunt făcute în situaţiile financiare ale Guvernului X.

Entităţi controlate (punctul 25)

Guvernul controlează următoarele entităţi raportoare: 

Departamente şi agenţii guvernamentale: Educaţie, Asistenţă socială, Poliţie, Poştă, Lu-
crări şi servicii, Apărare, Justiţie, Trezorerie/Finanţe, Departamentul X, Agenţia XYZ 
(identificarea tuturor departamentelor şi agenţiilor).

Entități comerciale din sectorul public: companie de electricitate de stat, companie de 
telecomunicații de stat (identificarea tuturor entităților comerciale din sectorul public).

(Notă: IPSAS 35 prevede să fie făcute anumite prezentări de informații cu privire la 
en tităţile semni fi cative controlate.)

Tranzacţii cu părţile afiliate (punctul 27)

Un membru al Cabinetului a primit o casă, fără obligaţia de a plăti chirie, în capitala sta-
tului respectiv. Casele similare cu cea oferită ministrului se închiriază pentru aproxi mativ 
Z unităţi monetare pe an. Oferirea cazării nu face parte din pachetul de remunerare al 
ministrului, iar guvernul nu oferă în general cazare gratuită miniştrilor. Cu toate acestea, 
în acest caz este necesar să i se ofere ministrului o reședință în capitală.

Partenerul unui alt membru al Cabinetului a primit un autovehicul pentru care nu trebuie 
să plătească costul închirierii. Autovehiculele similare cu cel oferit se închiriază în mod 
normal pentru aproximativ K unităţi monetare pe an. În general, guvernul nu oferă gratuit 
autovehicule partenerilor de viață ai miniştrilor.

Personalul-cheie din conducere (punctul 34) 

Remunerare (punctul 34 litera (a))

Personalul-cheie din conducere (aşa cum este definit de IPSAS 20, Prezentarea in for-
maţiilor privind părţile afiliate) este alcătuit din membrii Cabinetului, care constituie 
împreună organismul de conducere al Guvernului X. Remuneraţia agregată a membrilor 
Cabinetului şi numărul persoanelor determinat pe o bază echivalentă cu norma întreagă 
care primesc remuneraţii de la Guvernul X sunt:

Remuneraţie agregată X milioane.

Număr de persoane Y persoane.
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 Împrumuturi care nu sunt disponibile la scară largă (şi/sau cunoscute la 
scară largă) pentru persoanele din afara echipei de conducere (punctul 34 
litera (c))

Valorile acestor împrumuturi avansate şi rambursate în timpul perioadei şi soldurile 
existente la sfârşitul perioadei sunt prezentate mai jos:

Individ Avansaţi Rambursaţi Sold

Onorabilul ABC J K L

Dna VSL  M N P

Onorabilul D Q R Z

Onorabilul E S T U

Termene şi condiţii 

Onorabilul ABC, ministrul transporturilor, a primit un împrumut la X% pe an, care este 
cu Y% sub rata de piaţă. Termenul împrumutului este de Z ani.

Dna VSL, parteneră a ministrului sănătăţii, a primit un împrumut guvernamental. Îm-
prumutul este pe N ani la X% pe an, rata curentă de îndatorare guvernamentală.

Pachetele salariale ale miniştrilor de Cabinet, onorabilii D şi E, le permit să facă un 
împrumut guvernamental pe o perioadă de până la A ani la Y% pe an pentru cumpărarea 
unei maşini. 

 Alte remuneraţii şi compensaţii oferite personalului-cheie din conducere 
şi membrilor apropiaţi ai familiei acestuia (punctul 34 litera (b))

Pe parcursul perioadei de raportare, compensaţia totală în valoare de X (unităţi monetare) 
a fost oferită membrilor Cabinetului pentru servicii de consultanţă furnizate anumitor 
agenţii guvernamentale.

În timpul perioadei de raportare, guvernul a oferit remuneraţii şi compensaţii care to-
talizează Y (unităţi monetare) membrilor apropiaţi ai familiei personalului-cheie din 
con ducere. Această valoare este alcătuită din remunerarea angajaţilor guvernului care 
sunt membri apropiaţi ai familiei membrilor Cabinetului.

Prezentarea informaţiilor – Agenţia guvernamentală XYZ

Aceste prezentări sunt făcute în situaţiile financiare ale Agenţiei guvernamentale XYZ, 
care este o entitate raportoare separată.

Entităţi controlate (punctul 25)

Agenţia este controlată de Departamentul X. Departamentul X este controlat de Gu-
vernul X.
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Agenţia controlează Unitatea de Servicii Administrative, care este o entitate comercială 
din sectorul public.

(Notă: IPSAS 35 prevede prezentarea anumitor informații cu privire la entitățile sem-
nificative controlate.) 

Tranzacţii cu părţile afiliate (punctul 27)

Agenţia i-a oferit o casă ministrului fără obligaţia de a plăti chirie. Casele similare cu 
cea oferită ministrului se închiriază pentru aproximativ Z unităţi monetare pe an. Casa 
nu face parte din pachetul de remunerare al ministrului şi, din punctul de vedere al pro-
cedurilor de operare, agenţiile guvernamentale nu oferă în general cazare miniştrilor. Cu 
toate acestea, în acest caz, Guvernul X a considerat că este necesară oferirea unei case.

Personalul-cheie din conducere (punctul 34)

Remunerare (punctul 34 litera (a))

Personalul-cheie din conducere (conform definiţiei din IPSAS 20) al Agenţiei XYZ 
este format din ministru, membrii organismului de conducere şi membrii structurilor 
superioare de conducere. Organismul de conducere este alcătuit din membrii numiţi de 
Guvernul X; directorul general executiv şi contabilul-şef iau parte la şedinţele orga-
nismului de conducere, dar nu sunt membri ai organismului de conducere. Ministrul nu 
este remunerat de Agenţia XYZ. Remuneraţia agregată a membrilor organismului de 
conducere şi numărul membrilor determinat pe o bază echivalentă cu norma întreagă 
care primesc remuneraţii în această categorie sunt:

Remuneraţie agregată AX milioane.

Număr de persoane AY persoane.

Structurile superioare de conducere sunt formate din directorul general executiv al 
Agenţiei, contabilul-şef şi şefii diviziei AZ. Remuneraţia agregată a membrilor structurilor 
superioare de conducere şi numărul managerilor determinat pe o bază echivalentă cu 
norma întreagă care primesc remuneraţii în această categorie sunt:

Remuneraţie agregată AP milioane.

Număr de persoane AQ persoane.

Doi dintre şefii diviziei lucrează şi în Departamentul X şi sunt remuneraţi de Departa-
mentul X.

 Împrumuturi care nu sunt disponibile la scară largă (şi/sau cunoscute la 
scară largă) pentru persoanele din afara echipei de conducere (punctul 34 
litera (c))

Valorile avansate şi rambursate în timpul perioadei şi soldurile existente la sfârşitul 
perioadei:
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Individ Avansaţi Rambursaţi Sold

Ministru J K L

Dl G M N P

Dna H Q R Z

Termene şi condiţii

Ministrul a primit un împrumut de J unităţi monetare la X% pe an, care este cu Y% sub 
rata de piaţă. Termenul împrumutului este de Z ani.

Pachetul salarial al membrilor din conducere, dl G şi dna H, le permite să facă un îm-
prumut guvernamental pe o perioadă de până la N ani la Y% pe an pentru cumpărarea 
unei maşini.

 Remuneraţii şi compensaţii oferite membrilor apropiaţi ai familiei perso-
nalului-cheie din conducere (punctul 34 litera (b))

În timpul perioadei de raportare, remuneraţia şi compensaţia totale în valoare de F (uni-
tăţi monetare) au fost oferite de către Agenţie angajaţilor care sunt membri apropiaţi ai 
familiei personalului-cheie din conducere.
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Comparaţie cu IAS 24
IPSAS 20 se bazează în principal pe IAS 24 (reformulat în 1994). Principalele 
diferenţe dintre IPSAS 20 şi IAS 24 sunt următoarele:

● Structura IPSAS 20 diferă semnificativ de cea a IAS 24. 

● Excluderea din domeniul de aplicare al IAS 24 a filialelor deţinute în totalitate 
atunci când entitatea-mamă are sediul în aceeaşi ţară şi când furnizează situaţii 
financiare consolidate în acea ţară nu a fost adoptată în IPSAS 20.

● Comentariul care identifică personalul-cheie din conducere în IAS 24 a fost 
inclus într-o definiţie formală a „personalului-cheie din conducere” din 
IPSAS 20. Comentariul din IAS 24 include membrii apropiaţi ai familiei; 
definiţia „personalului-cheie din conducere” din IPSAS 20 nu include membrii 
apropiaţi ai familiei.

● Definiţia „părţilor afiliate” din IPSAS 20 include relaţiile cu părţile afiliate 
care sunt doar menţionate în comentariul din IAS 24.

● IPSAS 20 include o definiţie a „remunerării personalului-cheie din conducere”. 
IAS 24 nu include această definiţie. 

● IPSAS 20 conține dispoziții de prezentare suplimentară de informații în ceea 
ce privește (a) remunerarea personalului-cheie din conducere și a membrilor 
apropiați ai familiei acestuia și (b) anumite alte tranzacții dintre o entitate și 
personalul-cheie din conducere și membrii apropiați ai familiei acestuia.

● Cu excepţia unor prezentări limitate cu privire la remunerarea personalului-cheie 
din conducere şi la anumite alte tranzacţii specificate cu acesta, IPSAS 20 nu 
prevede prezentarea informaţiilor cu privire la tranzacţiile între părţile afiliate 
care au loc în termene şi condiţii normale. IAS 24 are scutiri mai limitate pentru 
tranzacţiile între părţile afiliate care au loc în cursul normal al afacerilor.

● În anumite situaţii, IPSAS 20 utilizează o terminologie diferită faţă de cea din 
IAS 24. Cel mai semnificativ exemplu este utilizarea termenului „membri ai 
organismului de conducere” în IPSAS 20. Termenul echivalent din IAS 24 
este „directori”.
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Recunoaştere

Prezentul Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) se 
bazează în principal pe Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 36 (2004), 
Deprecierea activelor, publicat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de 
Contabilitate (IASB). Extrasele din IAS 36 sunt reproduse în această publicaţie a 
Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 
(IPSASB) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) cu permisiunea Fundaţiei 
pentru Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 

Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) 
este cel publicat de IASB în limba engleză, iar exemplare ale acestora pot fi obţinute 
direct de la departamentul de relații publice al Fundației IFRS, Columbus Building, 
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, United Kingdom.

E-mail: publications@ifrs.org

Internet: www.ifrs.org

IFRS-urile, IAS-urile, Proiectele de expunere şi alte publicaţii ale IASB sunt protejate 
de dreptul de autor al Fundaţiei IFRS.

„IFRS”, „IAS”, „IASB”, „IFRS Foundation”, „International Accounting Standards” 
şi „International Financial Reporting Standards” sunt mărci înregistrate ale Fundaţiei 
IFRS şi nu trebuie utilizate fără acordul Fundaţiei IFRS.

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020.

IPSAS 21, Deprecierea activelor generatoare de fluxuri nemonetare, a fost emis 
în decembrie 2004.

De la această dată, IPSAS 21 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2019 (emis în ianuarie 2020)

● IPSAS 41, Instrumente financiare (emis în august 2018)

● IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public (emis în ianuarie 
2017)

● IPSAS 39, Beneficiile angajaților (emis în iulie 2016)

● Documentul Deprecierea activelor reevaluate (Amendamente la IPSAS 21, 
Deprecierea activelor generatoare de fluxuri nemonetare, și IPSAS 26, 
Deprecierea activelor generatoare de numerar) (emis în iulie 2016)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2015 (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 37, Angajamente comune (emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 35, Situaţii financiare consolidate (emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 2011 (emis în octombrie 2011)

● IPSAS 26, Deprecierea activelor generatoare de numerar (emis în februarie 
2008)

● IPSAS 29, Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare (emis în ianuarie 
2010)

● IPSAS 31, Imobilizări necorporale (emis în ianuarie 2010)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri (emis în noiembrie 2010)
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Tabelul punctelor modificate în IPSAS 21

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

2 Modificat IPSAS 29 ianuarie 2010

IPSAS 31 ianuarie 2010

Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016

IPSAS 41 august 2018

3 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

4 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

5 Modificat IPSAS 26 februarie 2008

6 Modificat IPSAS 26 februarie 2008

Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

7 Eliminat Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016

9 Modificat IPSAS 29 ianuarie 2010

IPSAS 41 august 2018

11 Eliminat Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016

12 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

noiembrie 2010

13 Modificat IPSAS 37 ianuarie 2015

IPSAS 35 ianuarie 2015

IPSAS 41 august 2018
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

14 Modificat IPSAS 26 februarie 2008

IPSAS 40 ianuarie 2017

15 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

161 Modificat IPSAS 26 februarie 2008

17 Nou IPSAS 26 februarie 2008

18 Nou IPSAS 26 februarie 2008

19 Nou IPSAS 26 februarie 2008

20 Nou IPSAS 26 februarie 2008

Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

20 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

noiembrie 2010

20A Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

21 Modificat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

26A Nou IPSAS 31 ianuarie 2010

26B Nou IPSAS 31 ianuarie 2010

27 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

octombrie 2011

37 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

39A Nou IPSAS 31 ianuarie 2010

43 Modificat IPSAS 39 iulie 2016

1 Punctele următoare au fost renumerotate.



IPSAS 21 718

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

54 Modificat Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016

54A Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2020

Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016

69 Modificat Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016

69A Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2020

Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016

71 Modificat IPSAS 26 februarie 2008

72 Nou IPSAS 26 februarie 2008

72A Nou IPSAS 26 februarie 2008

73 Modificat Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016

73A Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

noiembrie 2010

73A Eliminat Editoriale aprilie 2012

80 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

80A Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

octombrie 2011
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

81 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

81A Nou Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016

82A Nou IPSAS 31 ianuarie 2010

82B Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

octombrie 2011

82C Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

82D Nou IPSAS 37 ianuarie 2015

IPSAS 35 ianuarie 2015

82E Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

82F Nou Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016

82G Nou IPSAS 39 iulie 2016

82H Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

82I Nou IPSAS 41 august 2018

82J Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2020

83 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015
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Îndrumări de implementare

Exemple ilustrative

Comparaţie cu IAS 36 (2004)
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 21, Deprecierea 
activelor generatoare de fluxuri nemonetare, este prezentat la punctele 1-83. Toate 
punctele au autoritate egală. IPSAS 21 trebuie citit în contextul obiectivului său, al 
Bazei pentru concluzii, al Prefeţei la Standardele Internaţionale de Contabilitate 
pentru Sectorul Public şi al Cadrului general conceptual de raportare financiară 
cu scop general pentru entităţile din sectorul public. IPSAS 3, Politici contabile, 
modificări ale estimărilor contabile şi erori, oferă o bază pentru selectarea şi apli-
carea politicilor contabile în absenţa unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
1. Obiectivul prezentului standard este de a prescrie procedurile pe care o entitate 

le aplică pentru a determina dacă un activ generator de fluxuri nemonetare este 
depreciat şi pentru a asigura recunoaşterea pierderilor din depreciere. Standardul 
specifică şi situaţiile în care o entitate trebuie să reia o pierdere din depreciere 
şi prescrie prezentări de informaţii.

Domeniu de aplicare
2. O entitate care întocmeşte şi prezintă situaţii financiare conform conta-

bilităţii pe bază de angajamente trebuie să aplice prezentul standard la 
contabilizarea deprecierii activelor generatoare de fluxuri nemonetare, cu 
excepţia:

(a) Stocurilor (a se vedea IPSAS 12, Stocuri);

(b) Activelor care rezultă din contractele de construcţie (a se vedea 
IPSAS 11, Contracte de construcţie);

(c) Activelor financiare care sunt incluse în domeniul de aplicare al 
IPSAS 41, Instrumente financiare; 

(d) Investiţiilor imobiliare care sunt evaluate utilizând modelul bazat 
pe valoarea justă (a se ve dea IPSAS 16, Investiţii imobiliare);

(e) [Eliminată]

(f) [Eliminată]

(g) Altor active pentru care dispoziţiile contabile referitoare la depre
ciere sunt incluse într-un alt IPSAS.

3. [Eliminat] 

4. [Eliminat] 

5. Entitățile din sectorul public care dețin active generatoare de numerar, așa 
cum sunt definite la punctul 14, trebuie să aplice IPSAS 26, Deprecierea 
activelor generatoare de numerar, acestor active. Entităţile din sectorul 
public care deţin active generatoare de fluxuri nemonetare trebuie să aplice 
prevederile prezentului standard în cazul activelor gene ratoare de fluxuri 
nemonetare.

6. Prezentul standard exclude din domeniul său de aplicare deprecierea activelor 
care sunt tratate într-un alt IPSAS. Entitățile din sectorul public aplică IPSAS 26 
în cazul activelor lor generatoare de numerar și prezentul standard pentru ac-
tivele lor generatoare de fluxuri nemonetare. Punctele 6-13 explică mai deta liat 
domeniul de aplicare al standardului.
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7. [Eliminat]

8. Prezentul standard nu se aplică stocurilor şi activelor care rezultă din contractele 
de construcţie, deoarece IPSAS-urile existente aplicabile acestor active conţin 
dispoziţii pentru recunoaşterea şi evaluarea acestor active. 

9. Prezentul standard nu se aplică activelor financiare care sunt incluse în dome-
niul de aplicare al IPSAS 28, Instrumente financiare: prezentare. Deprecierea 
acestor active este tratată în IPSAS 41.

10. Prezentul standard nu impune aplicarea unui test de depreciere unei inves tiţii 
imobiliare care este contabilizată la valoarea justă în conformitate cu IPSAS 16. 
Aceasta datorită faptului că, în conformitate cu modelul bazat pe valoarea 
justă din IPSAS 16, o investiţie imobiliară este contabilizată la valoarea justă 
la data de raportare şi orice depreciere va fi luată în calcul la evaluare.

11. [Eliminat]

12. În conformitate cu dispoziţiile de la punctul 5 de mai sus, elementele de imo-
bilizări corporale care sunt clasificate drept active generatoare de numerar, 
inclusiv cele contabilizate la valorile reevaluate în conformitate cu tratamentul 
alternativ permis din IPSAS 17, sunt tratate în IPSAS 26.

13. Investiţiile în:

(a) Entităţi controlate, aşa cum sunt definite în IPSAS 35, Situaţii finan ciare 
consolidate;

(b) Entităţi asociate, aşa cum sunt definite în IPSAS 36, Investiţii în en ti tă-
ţile asociate și în asocierile în participație; şi

(c) Angajamente comune, aşa cum sunt definite în IPSAS 37, Angaja men te 
comune;

 sunt active financiare care sunt excluse din domeniul de aplicare al IPSAS 41. 
În cazul în care astfel de investiţii sunt clasificate drept active generatoare de 
numerar, ele sunt tratate în conformitate cu IPSAS 26. Dacă aceste active sunt 
active generatoare de fluxuri nemonetare, ele sunt tratate în conformitate cu 
prezentul standard.

Definiţii
14. Următorii termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul specificat 

în continuare: 

 O piaţă activă este o piaţă în cadrul căreia sunt îndeplinite toate condiţiile 
următoare:

(a) Elementele tranzacţionate pe piaţa în cauză sunt omogene;
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(b) În mod normal, pot fi găsiţi cumpărători şi vânzători interesaţi în 
orice moment; şi

(c) Preţurile sunt disponibile publicului.

 Activele generatoare de numerar sunt active deţinute cu obiectivul pri
mar de a genera rentabilitate comercială. În contextul deprecierii, fondul 
comercial este considerat un activ generator de numerar.

 Costurile asociate cedării sunt costuri marginale care pot fi atribuite direct 
cedării unui activ, exclusiv costurile de finanţare şi cheltuiala cu impozitul 
pe profit.

 Valoarea justă minus costurile generate de vânzare reprezintă valoarea 
care poate fi obţinută din vânzarea unui activ în cadrul unei tranzacţii 
des   făşurate în condiţii obiective între părţi interesate şi în cunoştinţă de 
cauză, minus costurile asociate cedării.

 O depreciere este o pierdere din beneficiile economice viitoare sau din po-
tenţialul de servicii ale unui activ în plus faţă de recunoaşterea sistematică 
a pierderii beneficiilor economice viitoare sau a potenţialului de servicii 
ale activului prin amortizare.

 Activele generatoare de fluxuri nemonetare sunt alte active decât activele 
generatoare de numerar.

 Valoarea recuperabilă a serviciilor este cea mai mare valoare dintre va-
loarea justă a unui activ generator de fluxuri nemonetare minus costurile 
generate de vânzare şi valoarea sa de utilizare.

 Durata de viaţă utilă este fie:

(a) Perioada în care se preconizează că un activ va fi utilizat de entitate; 
fie

(b) Numărul de unităţi de producţie sau alte unităţi similare pe care 
entitatea preconizează să le obţină de la activ.

 Valoarea de utilizare a unui activ generator de fluxuri nemonetare este 
va loarea actualizată a potenţialului de servicii rămas al activului.

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat.

Entităţi economice de stat

15. [Eliminat]
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Active generatoare de numerar

16. Activele generatoare de numerar sunt activele deţinute cu obiectivul primar de 
a genera rentabilitate comercială. Un activ generează rentabilitate comercială 
atunci când este utilizat într-un mod comparabil cu cel adoptat de o entitate cu 
scop lucrativ. Deţinerea unui activ pentru generarea rentabilităţii comerciale 
indică faptul că o entitate intenţionează să genereze intrări de numerar pozitive 
de pe urma utilizării acelui activ (sau a unităţii generatoare de numerar din 
care face parte activul) şi să obţină o rentabilitate comercială care să reflecte 
riscul generat de deţinerea activului. Obiectivul primar al deţinerii unui activ 
poate fi generarea unei rentabilităţi comerciale chiar dacă acest obiectiv nu este 
îndeplinit într-o anumită perioadă de raportare. Invers, un activ poate fi un activ 
generator de fluxuri nemonetare chiar dacă activul se află la limita pragului de 
rentabilitate sau chiar dacă generează rentabilitate comercială pe parcursul unei 
anumite perioade de raportare. În cazul în care nu se specifică altfel, trimiterile 
la un activ sau la active de la punctele următoare ale prezentului standard se 
referă la un activ generator (active generatoare) de fluxuri ne monetare.

17. Există mai multe situaţii în care entităţile din sectorul public pot deţine unele 
active al căror obiectiv primar este generarea unei rentabilităţi comerciale, chiar 
dacă majoritatea activelor nu sunt deţinute în acest scop. De exemplu, un spital 
poate utiliza o clădire pentru pacienţii care plătesc taxe. Activele generatoare 
de numerar ale unei entităţi din sectorul public pot funcţiona independent de 
activele generatoare de fluxuri nemonetare ale entităţii. De exemplu, agenţia 
de cadastru poate impune taxe de înregistrare a terenurilor independent de de-
partamentul de administrare a terenurilor.

18. În anumite situaţii, un activ poate genera fluxuri de trezorerie deşi este deţinut 
în principal în scopul furnizării de servicii. De exemplu, o staţie de distrugere 
a deşeurilor este utilizată pentru a asigura eliminarea în siguranţă a deşeurilor 
medicale generate de spitalele controlate de stat, însă staţia tratează în scop 
comercial şi o cantitate mică de deşeuri medicale generate de alte spitale private. 
Tratarea deşeurilor medicale care provin de la spitalele private este o activitate 
secundară a staţiei, iar activele care generează fluxuri de trezorerie nu pot fi 
deosebite de activele care generează fluxuri nemonetare.

19. În alte situaţii, un activ poate genera fluxuri de trezorerie şi poate fi utilizat în 
acelaşi timp în scopuri de generare a unor fluxuri nemonetare. De exemplu, un 
spital public are zece saloane, dintre care nouă sunt utilizate în scop comercial 
pentru pacienţii care plătesc taxe, iar al zecelea este utilizat pentru pacienţii care 
nu plătesc taxe. Pacienţii tuturor saloanelor utilizează în comun toate celelalte 
echipamente ale spitalului (de exemplu, echipamentele chirurgicale). Măsura 
în care un activ este deţinut în scopul de a furniza rentabilitate comercială 
trebuie luată în considerare pentru a se determina dacă entitatea trebuie să aplice 
dispoziţiile prezentului standard sau pe cele din IPSAS 26. Dacă, aşa cum este 
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cazul în acest exemplu, componenta generatoare de fluxuri nemonetare este o 
componentă nesemnificativă a întregii structuri, entitatea aplică IPSAS 26 mai 
degrabă decât prezentul standard.

20. În unele cazuri poate fi neclar dacă obiectivul primar al deţinerii unui activ este 
generarea unei rentabilităţi comerciale. În astfel de cazuri este necesară eva-
luarea importanţei fluxurilor de trezorerie. Poate fi dificil să se determine dacă 
măsura în care activul generează fluxuri de trezorerie este atât de importantă 
încât prezentul standard este aplicabil mai degrabă decât IPSAS 26. Numai pe 
baza raţionamentului profesional se poate ști ce standard trebuie aplicat. O 
en ti tate elaborează criterii astfel încât să îşi poată exercita în mod consecvent 
ra ţio namentul în conformitate cu definiţia activelor generatoare de numerar şi 
a activelor generatoare de fluxuri nemonetare și cu îndrumările afe rente de la 
punctele 16-20. Punctul 73A îi impune unei entităţi să prezinte crite riile uti lizate 
pentru acest raţionament. Totuşi, având în vedere obiectivele generale ale ma-
jorităţii entităţilor din sectorul public, ipoteza este că activele generează flu xuri 
nemonetare şi prin ur mare se va aplica IPSAS 21.

20A. În contextul deprecierii, fondul comercial este considerat un activ generator de 
numerar. Fondul comercial nu generează beneficii economice independent de 
alte active și este evaluat pentru depreciere ca parte a unui grup de active. 
Prezentul standard tratează evaluarea activelor individuale. Fondul comercial 
este recunoscut doar atunci când generează intrări de numerar sau reduce ieșirile 
de numerar nete ale unei entități dobânditoare. Nu este recunoscut niciun fond 
comercial în ceea ce privește potențialul de servicii care nu generează fluxuri 
de trezorerie aferente. În prezentul standard, valoarea recuperabilă a serviciilor 
utilizată pentru a evalua deprecierea include potențialul de servicii. În 
consecință, o entitate va aplica mai degrabă IPSAS 26 decât prezentul standard 
pentru a determina dacă să deprecieze fondul comercial.

21. Activele deținute de entități comerciale din sectorul public sunt active ge ne-
ratoare de numerar. Entitățile din sectorul public pot deține active în vederea 
obținerii unei rentabilități comerciale. În sensul prezentului standard, un activ 
deținut de o entitate din sectorul public este clasificat drept activ generator de 
numerar dacă activul (sau unitatea din care face parte activul) este utilizat(ă) 
cu obiectivul de a genera rentabilitate comercială prin furnizarea de bunuri 
și/sau servicii unor părți externe.

Amortizare

22. Amortizarea activelor corporale și necorporale reprezintă alocarea sistematică 
a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durată de viață utilă. În cazul 
unei imobilizări necorporale, termenul „amortizarea activelor necorporale” este 
în general utilizat în locul termenului „amortizare”. Cei doi termeni au același 
înțeles.
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Depreciere

23. Prezentul standard defineşte deprecierea drept o pierdere din beneficiile eco-
nomice viitoare sau din potenţialul de servicii ale unui activ în plus faţă de 
re cunoaşterea sistematică a pierderii beneficiilor economice viitoare sau a 
potenţialului de servicii ale activu lui prin amortizarea activelor corporale (ne-
corporale). Prin urmare, deprecierea reflectă un declin al utilităţii unui activ 
pentru entitatea care îl controlează. De exemplu, o entitate poate avea o anexă 
construită pentru stocarea echipamentelor militare pe care nu o mai utilizează. 
De asemenea, din cauza naturii specializate a anexei şi a localizării ei, este 
puţin probabil ca aceasta să poată face obiectul unui contract de leasing sau să 
poată fi vândută şi, prin urmare, entitatea nu este capabilă să genereze fluxuri 
de trezorerie din leasingul sau din cedarea activului. Activul este considerat ca 
fiind depreciat pentru că nu îi mai poate oferi entităţii potenţial de servicii – el 
nu mai contribuie sau contribuie foarte puţin la realizarea obiectivelor entităţii.

Identificarea unui activ care ar putea fi depreciat
24. Punctele 26-34 specifică în ce moment trebuie determinate valorile recuperabile 

ale serviciilor. 

25. Un activ generator de fluxuri nemonetare este depreciat atunci când valoarea 
sa contabilă depăşeşte valoarea recuperabilă a serviciilor. Punctul 27 identifică 
indicatorii-cheie ai producerii unei pierderi din depreciere. Dacă se remarcă 
prezenţa oricăruia dintre aceşti indicatori, unei entităţi i se impune să facă o 
estimare formală a valorii recuperabile a serviciilor. Dacă nu există niciun indi-
cator al unei potenţiale pierderi din depreciere, prezentul standard nu îi impune 
unei entităţi să facă o estimare formală a valorii recuperabile a serviciilor.

26. O entitate trebuie să determine la fiecare dată de raportare dacă există 
un indicator al faptului că un activ poate fi depreciat. În cazul în care 
sunt identificaţi astfel de indicatori, entitatea trebuie să estimeze valoarea 
recuperabilă a serviciilor activului.

26A. Indiferent dacă există sau nu un indicator al deprecierii, o entitate trebuie, 
de asemenea, să testeze pentru depreciere anual o imobilizare necorporală 
cu durata de viaţă utilă nedeterminată sau o imobilizare necorporală care 
nu este încă disponibilă pentru utilizare prin compararea valorii sale 
contabile cu valoarea recuperabilă a serviciilor. Acest test de depreciere 
poate fi efectuat în orice moment în perioada de raportare, cu condiţia să 
fie realizat în acelaşi moment în fiecare an. Imobilizările necorporale dife-
rite pot fi testate pentru depreciere în momente diferite. Cu toate acestea, 
dacă o asemenea imobilizare necorporală a fost recunoscută iniţial în pe-
rioada de raportare curentă, ea trebuie testată pentru depreciere înainte 
de încheierea perioadei de raportare curente.
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26B. Capacitatea unei imobilizări necorporale de a genera suficiente beneficii eco-
nomice viitoare sau potenţial de servicii astfel încât să fie posibilă recuperarea 
valorii sale contabile este, de obicei, caracterizată de un grad mai ridicat de 
incertitudine înainte ca activul să fie disponibil pentru utilizare decât după ce 
acesta este disponibil pentru utilizare. În acest sens, prezentul standard îi impune 
unei entităţi testarea pentru depreciere, cel puţin o dată pe an, a valorii contabile 
a unei imobilizări necorporale care nu este încă disponibilă pentru utilizare.

27. La evaluarea măsurii în care există un indicator privind faptul că un activ 
poate fi depreciat, o entitate trebuie să ia în considerare cel puţin următorii 
indicatori:

Surse externe de informaţii

(a) Încetarea sau apropierea de momentul încetării a cererii sau a ne-
voii de servicii furnizate de activ;

(b) Pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative pe ter
men lung, cu efect negativ asupra entităţii, sau astfel de modificări 
se vor produce în viitorul apropiat în mediul tehnologic, juridic 
sau al politicilor guvernamentale în care entitatea îşi desfăşoară 
activitatea;

Surse interne de informaţii

(c) Există probe ale deteriorării fizice a unui activ;

(d) Pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative pe ter
men lung, cu efect negativ asupra entităţii, sau astfel de modificări 
sunt preconizate în viitorul apropiat în ceea ce priveşte gradul sau 
mo dul în care un activ este utilizat sau se preconizează că va fi utilizat. 
Astfel de modificări includ situațiile în care un activ este neutilizat, 
există planuri de restructurare sau de întrerupere a activității căreia 
îi este dedicat activul sau planuri de cedare a activului înainte de 
data preconizată anterior, precum și reevaluarea duratei de viață 
utilă a unui activ ca fiind determinată, și nu nedeterminată;

(e) O decizie de oprire a construcţiei activului înainte de terminarea 
sau de punerea sa în funcţiune; şi

(f) Raportările interne conţin dovezi care indică faptul că performanţa 
serviciilor aferente unui activ este sau va fi mult inferioară celei 
pre conizate.

28. Cererea sau nevoia de servicii poate fluctua în timp, fapt ce va afecta gradul în 
care activele generatoare de fluxuri nemonetare sunt utilizate pentru prestarea 
acelor servicii, dar fluctuaţiile negative ale cererii nu indică în mod necesar 
deprecierea. Atunci când cererea pentru servicii încetează, sau este pe punctul 
de a înceta, activele utilizate pentru furnizarea acelor servicii pot fi depreciate. 
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Se poate considera că cererea este pe punctul de a înceta atunci când ea de-
vine atât de scăzută încât entitatea (a) nu ar încerca să răspundă acelei cereri 
sau (b) ar răspunde prin renunţarea la dobândirea activului luat în considerare 
pentru testul de depreciere.

29. Lista de la punctul 27 nu este exhaustivă. Ar putea exista şi alţi indicatori că 
un activ poate fi depreciat. Existenţa altor indicatori poate avea drept rezultat 
estimarea de către entitate a valorii recuperabile a serviciilor unui activ. De 
exem  plu, oricare dintre următorii indicatori poate arăta o depreciere:

(a) Pe parcursul perioadei, valoarea de piaţă a activului a scăzut semnifi-
cativ mai mult decât s-ar fi preconizat ca urmare a trecerii timpului sau 
a utilizării; sau

(b) O diminuare semnificativă pe termen lung (dar nu în mod necesar în-
cetarea sau aproape încetarea) a cererii sau a nevoii de servicii furnizate 
de activ.

30. Evenimentele sau circumstanţele care pot indica o depreciere a unui activ vor fi 
semnificative şi vor fi creat adesea discuţii în cadrul consiliului de conducere, 
al managementului sau în mass-media. Modificarea unui parametru cum ar 
fi cererea pentru un serviciu, amploarea sau modul de utilizare, mediul legal 
sau al politicilor guvernamentale ar indica o depreciere numai dacă o astfel de 
modificare ar fi semnificativă sau s-ar anticipa că va avea un efect defavorabil 
pe termen lung. O schimbare a mediului tehnologic poate indica faptul că un 
activ este depăşit şi necesită testarea pentru depreciere. O schimbare a utilizării 
unui activ de-a lungul perioadei poate constitui, de asemenea, un indicator al 
deprecierii. Aceasta poate avea loc atunci când, de exemplu, o clădire utilizată 
drept şcoală suferă o modificare a destinaţiei de utilizare şi este folosită drept 
depozit. Pentru a determina dacă a avut loc o depreciere, entitatea trebuie să 
eva lueze modificările potenţialului de servicii pe termen lung. Aceasta su b li niază 
faptul că modificările sunt privite în contextul utilizării anticipate pe termen 
lung a activului. Totuşi, aşteptările privind utilizarea pe termen lung se pot 
mo difica, iar evaluările entităţii la fiecare dată de raportare trebuie să reflecte 
acest lucru. Îndrumările de implementare prezintă exemple de indicatori de 
depreciere la care se face referire la punctul 27.

31. Pentru a se determina dacă în cazul opririi unei construcţii este necesară efec-
tuarea testului de depreciere, entitatea trebuie să analizeze (a) dacă construcţia 
a fost doar întârziată sau amânată, (b) dacă există intenţia de a relua construcţia 
în viitorul apropiat sau (c) dacă lucrările de construcţie nu vor fi finalizate în 
viitorul apropiat. În cazul în care construcţia este întârziată sau amânată pentru o 
dată viitoare specificată, proiectul poate fi tratat drept o activitate în desfăşurare 
şi nu este considerat oprit.

32. Dovezile din raportarea internă care indică o posibilă depreciere a unui activ, 
aşa cum sunt prezentate la punctul 27 litera (f) de mai sus, sunt legate de 
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ca pa citatea activului de a furniza bunuri sau servicii, şi nu de diminuarea ce rerii 
de bunuri sau servicii furnizate de activ. Acestea includ existenţa ur mă toarelor:

(a) Costuri de exploatare sau de întreţinere a activului semnificativ mai 
ri dicate comparativ cu cele prevăzute iniţial în buget; şi

(b) Niveluri mult mai scăzute de servicii sau produse furnizate de activ în 
comparaţie cu cele preconizate iniţial, din cauza performanţei scăzute 
de exploatare.

 Creşterea semnificativă a costurilor de exploatare ale unui activ poate indica 
faptul că activul nu este atât de eficient sau de productiv cum s-a anticipat 
iniţial în standardele de producţie stabilite de fabricant, în conformitate cu care 
s-a elaborat bugetul de exploatare. În mod similar, o creştere semnificativă a 
costurilor de întreţinere poate indica faptul că trebuie suportate costuri mai mari 
pentru menţinerea performanţei activului la nivelul indicat de standardul de 
performanţă cel mai recent evaluat. În alte cazuri, dovezile cantitative directe 
ale unei deprecieri pot fi indicate de o scădere semnificativă pe termen lung a 
serviciilor sau nivelurilor de producţie preconizate a fi furnizate de activ. 

33. Conceptul de prag de semnificaţie se aplică pentru a se identifica dacă valoarea 
recuperabilă a serviciilor unui activ trebuie să fie estimată. De exemplu, dacă 
eva luările anterioare arată că valoarea recuperabilă a serviciilor unui activ 
este în mod semnificativ mai mare decât valoarea sa contabilă, entitatea nu 
tre  buie să reestimeze valoarea recuperabilă a serviciilor activului dacă nu 
s-au petre  cut evenimente care să elimine acea diferenţă. În mod asemănător, 
analizele anterioare pot arăta că valoarea recuperabilă a serviciilor unui activ nu 
este sensibilă la unul (sau mai mulţi) dintre indicatorii enumeraţi la punc tul 27.

34. Dacă există un indicator al posibilei deprecieri a unui activ, acest lucru poate 
arăta faptul că (a) durata de viaţă utilă rămasă, (b) metoda de amortizare a 
activelor corporale (necorporale) sau (c) valoarea reziduală a activului trebuie 
revizuită şi ajustată în conformitate cu IPSAS-ul aplicabil activului, chiar dacă 
nu se recunoaşte nicio pierdere din depreciere pentru acel activ.

Evaluarea valorii recuperabile a serviciilor
35. Prezentul standard defineşte valoarea recuperabilă a serviciilor drept cea mai 

mare valoare dintre valoarea justă a unui activ minus costurile generate de 
vânzare şi valoarea sa de utilizare. Punctele 36-50 stabilesc bazele de evaluare 
a valorii recuperabile a serviciilor.

36. Nu este întotdeauna necesar să se determine atât valoarea justă minus costurile 
generate de vânzare a unui activ, cât şi valoarea sa de utilizare. Dacă oricare 
dintre aceste valori depăşeşte valoarea contabilă a activului, activul nu este 
depreciat şi nu este necesar să se estimeze cealaltă valoare.
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37. Ar putea fi posibil să se determine valoarea justă minus costurile generate de 
vânzare chiar dacă un activ nu este tranzacţionat pe o piaţă activă. Punctul 42 
stabileşte baze alternative posibile pentru estimarea valorii juste minus costurile 
generate de vânzare atunci când nu există o piaţă activă pentru activul respectiv. 
Cu toate acestea, valoarea justă minus costurile generate de vânzare nu este 
întotdeauna posibil de determinat, din cauza absenţei unei baze pentru estima-
rea fiabilă2 a sumei care s-ar putea obţine din vânzarea activului în cadrul unei 
tranzacţii desfăşurate în condiţii obiective între părţi interesate şi în cunoştinţă 
de cauză. În acest caz, entitatea poate folosi valoarea de utilizare a activului ca 
valoare recuperabilă a serviciilor. 

38. Dacă nu există niciun motiv pentru a crede că valoarea de utilizare a unui activ 
depăşeşte semnificativ valoarea sa justă minus costurile generate de vânzare, 
aceasta din urmă poate fi utilizată drept valoare recuperabilă a serviciilor. În 
această situaţie se găsesc, de cele mai multe ori, activele care sunt deţinute în 
vederea cedării. Motivul este faptul că valoarea de utilizare a unui activ deţinut 
în vederea cedării va consta în principal din încasările nete din cedare. Totuşi, 
pentru multe active generatoare de fluxuri nemonetare din sectorul public care 
sunt deţinute pe o bază continuă pentru a furniza servicii specializate sau bunuri 
publice comunităţii, valoarea de utilizare a activului este probabil să fie mai 
mare decât valoarea sa justă minus costurile generate de vânzare.

39. În unele cazuri, estimările, mediile şi artificiile de calcul pot oferi aproximări 
rezonabile ale calculelor detaliate ilustrate în prezentul standard pentru a de-
ter mina valoarea justă minus costurile generate de vânzare sau valoarea de 
uti lizare.

Evaluarea valorii recuperabile a serviciilor unei imobilizări necorporale 
cu o durată de viaţă utilă nedeterminată

39A. Punctul 26A impune ca o imobilizare necorporală cu o durată de viaţă utilă 
nedeterminată să fie testată anual pentru depreciere prin compararea valorii 
sale contabile cu valoarea recuperabilă a serviciilor, independent de existenţa 
indicatorilor de depreciere. Cu toate acestea, cele mai recente calcule detaliate 
ale valorii recuperabile a serviciilor unui astfel de activ, efectuate într-o perioadă 
anterioară, pot fi utilizate în testul de depreciere pentru perioada curentă, cu 
condiţia respectării simultane a următoarelor criterii:

(a) Dacă imobilizarea necorporală nu generează potenţial de servicii din 
utilizarea continuă care este, în mare măsură, independent de cele gen-
erate de alte active sau grupuri de active, fiind aşadar supusă unui test 
de depreciere ca parte a unităţii generatoare de numerar din care face 

2 Informațiile fiabile nu conțin erori semnificative, nu sunt părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere 
că reprezintă exact ceea ce susțin că reprezintă sau ceea ce se așteaptă, în mod rezonabil, să reprezinte. 
Punctul BC16 din IPSAS 1 detaliază abordarea tranzitorie pentru explicarea fiabilității.
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parte, activele şi datoriile care formează acea unitate nu s-au modificat 
substanţial de la cel mai recent calcul al valorii recuperabile;

(b) Cel mai recent calcul al valorii recuperabile a serviciilor a generat o 
valoare care a depăşit valoarea contabilă a activului cu o marjă sem-
nificativă; şi

(c) Pe baza analizei evenimentelor survenite şi a circumstanţelor care s-au 
modificat de la cel mai recent calcul al valorii recuperabile a serviciilor, 
este foarte puţin probabil ca valoarea recuperabilă actuală determinată 
a serviciilor să fie mai mică decât valoarea contabilă a activului.

Valoarea justă minus costurile generate de vânzare

40. Cea mai bună dovadă a valorii juste minus costurile generate de vânzare a unui 
activ este preţul dintr-un contract de vânzare irevocabil din cadrul unei tranzacţii 
desfăşurate în condiţii obiective, ajustat în funcţie de costurile marginale direct 
atribuibile cedării activului respectiv.

41. Dacă nu există niciun contract de vânzare irevocabil, dar activul este tran zac-
ționat pe o piaţă activă, valoarea justă minus costurile generate de vânzare 
este reprezentată de preţul activului pe piaţă minus costurile asociate cedării 
activului. Preţul de piaţă corespunzător este în mod normal preţul curent de 
ofertă. Atunci când preţurile de ofertă nu sunt disponibile, preţul celei mai re-
cente tranzacţii poate oferi o bază pentru estimarea valorii juste minus costurile 
generate de vânzare, cu condiţia să nu se fi înregistrat nicio modificare majoră 
a mediului economic între data tranzacţiei şi data estimării.

42. Dacă nu există niciun contract de vânzare irevocabil sau nicio piaţă activă pentru 
un activ, valoarea justă minus costurile generate de vânzare este calculată pe 
baza celor mai bune informaţii disponibile cu privire la suma pe care entitatea o 
poate obţine, la data de raportare, din cedarea activului în cadrul unei tranzacţii 
desfăşurate în condiţii obiective între părţi interesate şi în cunoştinţă de cauză, 
după deducerea costurilor asociate cedării. Pentru a determina această valoare, 
o entitate poate lua în considerare rezultatele tranzacţiilor recente cu active 
similare din acelaşi sector de activitate. Valoarea justă minus costurile generate 
de vânzare nu reflectă o vânzare forţată, cu excepţia cazului în care conducerea 
sau organismul de conducere este constrâns(ă) să vândă imediat.

43. Costurile asociate cedării, altele decât cele care au fost deja recunoscute ca 
datorii, sunt deduse atunci când se calculează valoarea justă minus costurile 
generate de vânzare. Exemple de astfel de costuri sunt costurile legale, taxele 
de timbru şi alte taxe similare de tranzacţie, costurile aferente îndepărtării 
activului, precum şi costurile marginale directe pentru a face activul viabil 
pentru vânzare. Cu toate acestea, beneficiile pentru terminarea contractelor de 
muncă (aşa cum sunt definite în IPSAS 39, Beneficiile angajaţilor) şi costurile 
asociate reducerii sau reorganizării activităţii ca urmare a cedării unui activ nu 
sunt considerate costuri marginale directe aferente cedării activului. 
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Valoarea de utilizare 

44. Prezentul standard defineşte valoarea de utilizare a unui activ generator de 
fluxuri nemonetare drept valoarea actualizată a potenţialului de servicii rămas 
al activului. Valoarea de utilizare din prezentul standard se referă la valoarea 
de utilizare a unui activ generator de fluxuri nemonetare, în afară de cazul în 
care se specifică altfel. Valoarea actualizată a potenţialului de servicii rămas 
al activului se determină prin utilizarea oricăreia dintre abordările identificate 
la punctele 45-49, după caz.

Abordarea bazată pe costul de înlocuire amortizat

45. Conform acestei abordări, valoarea actualizată a potenţialului de servicii rămas 
al unui activ este determinată ca fiind costul de înlocuire amortizat al activului. 
Costul de înlocuire al unui activ este costul înlocuirii potenţialului de servicii 
brut al activului. Acest cost este amortizat pentru a reflecta activul în condiţia 
sa de utilizare. Un activ poate fi înlocuit fie prin reproducerea (replicarea) 
ac tivului existent, fie prin înlocuirea potenţialului de servicii brut. Costul de 
înlocuire amortizat este evaluat drept costul de reproducere sau de înlocuire 
al activului, oricare este mai scăzut, minus amortizarea cumulată calculată pe 
baza unui astfel de cost, pentru a reflecta potenţialul de servicii deja consumat 
sau expirat al activului. 

46. Costul de înlocuire şi costul de reproducere ale unui activ sunt determinate pe 
o bază optimizată. Explicaţia este că entitatea nu ar înlocui sau nu ar reproduce 
activul printr-un activ asemănător dacă activul înlocuit sau reprodus ar fi un 
activ supraproiectat sau cu supracapacitate. Activele supraproiectate conţin 
ca racteristici care nu sunt necesare pentru bunurile sau serviciile pe care le fur-
ni  zează activul. Activele cu supracapacitate sunt activele care au o capacitate 
mai mare decât este necesar pentru satisfacerea cererii pentru bunurile sau 
serviciile furnizate de activ. Determinarea costului de înlocuire sau a costului 
de reproducere al unui activ pe o bază optimizată reflectă astfel potenţialul de 
servicii necesar al activului.

47. În anumite cazuri, capacitatea de rezervă sau excedentară este deţinută din 
motive de siguranţă sau din alte motive. Aceasta rezultă din nevoia de a se 
asigura că există capacitatea corespunzătoare de servicii în circumstanţele 
particulare ale entităţii. De exemplu, departamentul de pompieri trebuie să 
aibă autospeciale pregătite pentru a furniza servicii în caz de urgenţă. O astfel 
de capacitate de rezervă sau excedentară face parte din potenţialul de servicii 
necesar al activului.

Abordarea bazată pe costul de restaurare

48. Costul de restaurare este costul de reconstituire a potenţialului de servicii al unui 
activ la nivelul său de dinaintea deprecierii. Conform acestei abordări, valoarea 
actualizată a potenţialului de servicii rămas al activului este determinată prin 
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scăderea costului estimat de restaurare a activului din costul curent al înlocuirii 
potenţialului de servicii rămas al activului înaintea deprecierii. Cel din urmă 
cost este determinat, de regulă, ca fiind costul amortizat de reproducere sau de 
înlocuire a activului, oricare este mai scăzut. Punctele 45 şi 47 includ îndrumări 
suplimentare pentru determinarea costului de înlocuire sau de reproducere al 
unui activ.

Abordarea bazată pe unităţi de servicii

49. Conform acestei abordări, valoarea actualizată a potenţialului de servicii rămas 
al activului este determinată prin reducerea costului curent al potenţialului de 
servicii rămas al activului înainte de depreciere pentru a corespunde numărului 
redus de unităţi de servicii preconizat pentru activul în stare de depreciere. La 
fel ca în cazul abordării bazate pe costul de restaurare, costul curent al înlocuirii 
potenţialului de servicii rămas al activului înainte de depreciere este determinat, 
în general, ca fiind costul amortizat de reproducere sau de înlocuire al activului 
înainte de depreciere, oricare este mai scăzut. 

Aplicarea abordărilor

50. Alegerea celei mai adecvate abordări pentru evaluarea valorii de utilizare de-
pinde de disponibilitatea datelor şi de natura deprecierii:

(a) Deprecierile identificate din modificările semnificative pe termen lung 
în mediul tehnologic, juridic sau al politicilor guvernamentale se pot 
evalua, în general, prin utilizarea unei abordări bazate pe costul de în-
lo cuire amortizat sau a unei abordări bazate pe unităţi de servicii, după 
caz; 

(b) Deprecierile identificate dintr-o modificare semnificativă pe termen 
lung a gradului sau a modului de utilizare, inclusiv cele identificate la 
încetarea sau aproape încetarea cererii, se pot evalua, în general, prin 
utilizarea abordării bazate pe costul de înlocuire amortizat sau a abordării 
bazate pe unităţile de servicii, după caz; şi

(c) Deprecierile identificate din deteriorarea fizică se evaluează, în general, 
prin uti lizarea abordării bazate pe costul de restaurare sau a abordării 
bazate pe costul de înlocuire amortizat, după caz.

Recunoaşterea şi evaluarea unei pierderi din depreciere
51. Punctele 52-57 stabilesc dispoziţiile pentru recunoaşterea şi evaluarea pier-

derilor din depreciere pentru un activ. În prezentul standard, pierderea din 
de pre ciere se referă la pierderea din deprecierea unui activ generator de fluxuri 
nemonetare, în afară de cazul în care se specifică altfel.

52. Dacă şi numai dacă valoarea recuperabilă a serviciilor unui activ este mai 
mică decât valoarea sa contabilă, valoarea contabilă a activului trebuie 
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re dusă pentru a fi egală cu valoarea recuperabilă a serviciilor. O astfel de 
re du ce re reprezintă o pierdere din depreciere.

53. Aşa cum s-a arătat la punctul 26, prezentul standard îi impune unei entităţi 
să realizeze o estimare formală a valorii recuperabile a serviciilor în cazul în 
care este prezent un indicator al deprecierii. Punctele 27-33 identifică indica-
to rii-cheie care conduc la concluzia că a avut loc o pierdere din depreciere. 

54. O pierdere din depreciere trebuie recunoscută imediat în surplus sau 
deficit, cu excepția situațiilor în care activul este contabilizat la valoarea 
reevaluată în conformitate cu un alt standard (de exemplu, în conformi
tate cu modelul de reevaluare din IPSAS 17 și IPSAS 31). Orice pierdere 
din deprecierea unui activ reevaluat trebuie tratată drept o scădere din 
reevaluare în conformitate cu celălalt standard.

54A. O pierdere din deprecierea unui activ care nu a fost reevaluat este recunoscută 
în surplus sau deficit. Totuși, o pierdere din deprecierea unui activ reevaluat 
este recunoscută în surplusul din reevaluare în măsura în care pierderea din 
depreciere nu depășește valoarea surplusului din reevaluare pentru acel activ 
individual în conformitate cu IPSAS 31 sau pentru acea clasă de active în con-
formitate cu IPSAS 17. O astfel de pierdere din deprecierea unui activ reevaluat 
reduce surplusul din reevaluare pentru acel activ individual în conformitate cu 
IPSAS 31 sau pentru acea clasă de active în conformitate cu IPSAS 17.

55. În cazul în care valoarea estimată a unei pierderi din depreciere este mai 
mare decât valoarea contabilă a activului aferent, o entitate trebuie să 
recunoască o datorie dacă şi numai dacă acest lucru este impus de un alt 
IPSAS.

56. În cazul în care estimarea pierderii din depreciere este mai mare decât valoa-
rea contabilă a activului, valoarea contabilă a activului se reduce la zero, cu o 
va loare corespunzătoare recunoscută în surplus sau deficit. O datorie va fi re-
cunoscută numai dacă un alt IPSAS prevede acest lucru. Un exemplu este 
situaţia în care o instalaţie construită în scopuri militare nu mai este folosită, 
iar entităţii i se impune prin lege să dezafecteze astfel de instalaţii dacă nu mai 
sunt utilizabile. Entitatea poate să constituie un provizion pentru costurile de 
demontare dacă acest lucru este impus de IPSAS 19, Provizioane, datorii 
contingente şi active contingente.

57. După recunoaşterea unei pierderi din depreciere, cheltuiala cu amortiza-
rea activelor corporale (necorporale) aferentă activului trebuie ajustată 
în perioadele viitoare în vederea alocării valorii contabile revizuite a acti-
vului minus valoarea sa re ziduală (dacă există), în mod sistematic, pe toată 
durata de viaţă utilă ră masă. 
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Reluarea unei pierderi din depreciere
58. Punctele 59-70 stabilesc dispoziţiile privind reluarea unei pierderi din depreciere 

recunoscute în perioadele anterioare pentru un activ. 

59. La fiecare dată de raportare, o entitate trebuie să evalueze existenţa indi
catorilor reducerii sau anulării unei pierderi din depreciere recunoscute 
în perioadele anterioare pentru un activ. În cazul în care sunt identificaţi 
astfel de indicatori, entitatea trebuie să estimeze valoarea recuperabilă a 
serviciilor acelui activ.

60. La evaluarea existenţei sau inexistenţei unui indicator că o pierdere din 
depreciere recunoscută în perioadele anterioare pentru un activ nu mai 
există sau s-a redus, o entitate trebuie să ţină cont cel puţin de următorii 
indicatori:

Surse externe de informaţii

(a) Reapariţia cererii sau a nevoii pentru serviciile furnizate de activ;

(b) Pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative pe ter
men lung, cu efect favo rabil asupra entităţii, sau astfel de modificări 
se vor produce în vii torul apropiat în mediul tehnologic, juridic sau al 
po liticilor guvernamentale în care entitatea îşi desfăşoară activitatea;

Surse interne de informaţii

(c) Pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative pe ter
men lung, cu efect favorabil asupra entităţii, sau astfel de modificări 
se vor produce în viitorul apropiat în ceea ce priveşte gradul sau 
mo dul în care activul este utilizat sau se preconizează că va fi utilizat. 
Aceste modificări includ costurile suportate de-a lungul perioadei 
pentru a îmbunătăţi sau pentru a spori performanţa activului sau 
pentru a restructura activitatea căreia îi aparţine activul;

(d) O decizie de reluare a construcţiei activului, care a fost oprită 
anterior terminării sau aducerii activului în stare de folo sință; şi

(e) Raportările interne conţin dovezi care indică faptul că performanţa 
serviciilor aferente activului este sau va fi în mod semnificativ mai 
bună decât s-a preconizat.

61. Indicatorii unei potenţiale reduceri a unei pierderi din depreciere de la punc tul 60 
oglindesc, în principal, indicatorii unei eventuale pierderi din depreciere de la 
punctul 27.

62. Lista de la punctul 60 nu este exhaustivă. O entitate poate identifica alţi indicatori 
ai reluării unei pierderi din depreciere care ar impune, de asemenea, entităţii să 
reestimeze valoarea recuperabilă a serviciilor activului. De exemplu, oricare 



DEPRECIEREA ACTIVELOR GENERATOARE DE FLUXURI NEMONETARE

IPSAS 21 738

dintre următoarele poate constitui un indicator că pierderea din depreciere poate 
fi reluată:

(a) O creştere semnificativă a valorii de piaţă a activului; sau

(b) O creştere semnificativă pe termen lung a cererii sau a nevoii pentru 
ser viciile furnizate de activ.

63. Un angajament de a întrerupe sau de a restructura o operaţiune în viitorul apro-
piat indică reluarea unei pierderi din depreciere a unui activ care aparţine 
ace lei operaţiuni atunci când un astfel de angajament constituie o modificare 
semnificativă pe termen lung, cu efect favorabil asupra entităţii, în gradul sau 
modul de utilizare a acelui activ. Circumstanţele în care un astfel de angajament 
indică reluarea deprecierii sunt adesea legate de cazurile în care întreruperea 
sau restructurarea preconizată a operaţiunii ar crea oportunităţi de îmbunătăţire 
a utilizării activului. Un exemplu este un aparat cu raze X care a fost utilizat 
sub capacitate de o clinică administrată de un spital public şi, ca urmare a 
restruc turării, se preconizează a fi transferat la secţia principală de radiologie a 
spitalului, unde va fi utilizat mult mai bine. Într-un astfel de caz, angajamentul 
de a întrerupe sau de a restructura operaţiunea clinicii poate indica faptul că 
o pierdere din depreciere recunoscută pentru activ în perioadele anterioare ar 
putea fi reluată.

64. Dacă există un indicator al posibilităţii ca o pierdere din depreciere recunoscută 
pentru un activ să nu mai existe sau să fi scăzut, acest lucru ar putea însemna 
că (a) durata de viaţă utilă rămasă, (b) metoda de amortizare a activelor cor-
porale (necorporale) sau (c) valoarea reziduală trebuie revizuită şi ajustată în 
conformitate cu IPSAS-ul aplicabil activului, chiar dacă nu este reluată nicio 
pierdere din depreciere pentru activul respectiv. 

65. O pierdere din depreciere recunoscută în perioadele anterioare pentru un 
activ trebuie reluată dacă şi numai dacă s-a produs o modificare a esti mă-
rilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabilă a serviciilor acti
vului de la recunoaşterea ultimei pierderi din depreciere. Într-o astfel de 
situaţie, valoarea contabilă a activului trebuie să crească până la va loa rea 
recuperabilă a serviciilor, cu excepţia situaţiei prevăzute la punctul 68. 
Această creştere reprezintă o reluare a unei pierderi din depreciere.

66. Prezentul standard îi impune unei entităţi să facă o estimare oficială a valorii 
recuperabile a serviciilor numai dacă există un indicator al unei reluări a unei 
pierderi din depreciere. Punctul 60 identifică indicatorii-cheie conform cărora 
o pierdere din depreciere recunoscută în perioadele anterioare pentru un activ 
este posibil să nu mai existe sau să se fi diminuat.

67. O reluare a unei pierderi din depreciere reflectă o creştere a valorii estimate 
re  cu perabile a serviciilor unui activ fie prin utilizare, fie prin vânzare de la da-
ta la care o entitate a recunoscut ultima oară o pierdere din depreciere pentru 
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activul respectiv. Punctul 77 prevede ca o entitate să identifice modificarea esti   -
mă rilor care generează creşterea valorii recuperabile a serviciilor. Exemple de 
mo dificări ale estimărilor includ:

(a) O modificare a bazei de determinare a valorii recuperabile a serviciilor 
(adică valoarea recuperabilă a serviciilor se bazează pe valoarea justă 
minus costurile generate de vânzare sau pe valoarea de utilizare);

(b) Dacă valoarea recuperabilă a serviciilor se baza pe valoarea de utilizare, 
o modificare a estimării componentelor valorii de utilizare; sau

(c) Dacă valoarea recuperabilă a serviciilor se baza pe valoarea justă minus 
costurile generate de vânzare, o modificare a estimării componentelor 
valorii juste minus costurile generate de vânzare.

68. Valoarea contabilă majorată a unui activ atribuibilă reluării unei pier-
deri din depreciere nu trebuie să depăşească valoarea contabilă care ar fi 
fost determinată (după deducerea deprecierii sau amortizării) în cazul în 
care în perioadele anterioare nu ar fi fost recunoscută nicio pierdere din 
depreciere pentru activul respectiv. 

69. Reluarea unei pierderi din depreciere aferentă unui activ trebuie recu-
noscută imediat în surplus sau deficit, cu excepția situațiilor în care activul 
este contabilizat la valoarea reevaluată în conformitate cu un alt standard 
(de exemplu, în conformitate cu modelul de reevaluare din IPSAS 17 și 
IPSAS 31). Orice reluare a unei pierderi din deprecierea unui activ 
reevaluat trebuie tratată ca o creştere din reevaluare în conformitate cu 
celălalt standard.

69A. O reluare a unei pierderi din deprecierea unui activ reevaluat este re cu noscută 
direct în rezerva din reevaluare și crește surplusul din reevaluare pentru acel 
activ individual în conformitate cu IPSAS 31 sau pentru acea clasă de active în 
conformitate cu IPSAS 17. Totuși, în măsura în care o pierdere din deprecierea 
aceluiași activ individual reevaluat sau aceleiași clase de active reevaluate a 
fost recunoscută anterior în surplus sau deficit, o reluare a acelei pierderi din 
depreciere este, de asemenea, recunoscută în surplus sau deficit în conformitate 
cu IPSAS 31 sau IPSAS 17.

70. După recunoaşterea unei reluări a unei pierderi din depreciere, cheltuielile 
cu deprecierea (amortizarea) pentru activ trebuie ajustate în perioadele 
viitoare pentru a se aloca valoarea contabilă revizuită a activului minus 
valoarea sa reziduală (dacă există) pe o bază sistematică pe perioada du
ratei de viaţă utilă rămase. 

Reclasificarea activelor
71. O reclasificare a activelor de la active generatoare de numerar la active 

generatoare de fluxuri nemonetare sau de la active generatoare de fluxuri 
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nemonetare la active generatoare de numerar trebuie să aibă loc numai 
atunci când există dovada clară că o astfel de reclasificare este adecvată. 
Doar o reclasificare nu declanşează în mod necesar un test de depreciere 
sau reluarea unei pierderi din depreciere. În schimb, indicatorul care 
impune efectuarea unui test de depreciere sau reluarea unei pierderi din 
depreciere provine, cel puţin, din indicatorii care se aplică activului după 
reclasificare.

72. Există condiţii în care entităţile din sectorul public ar putea decide că este 
adecvată reclasificarea unui activ generator de fluxuri nemonetare drept activ 
generator de numerar. De exemplu, o staţie de epurare a apelor uzate a fost 
construită în principal pentru a epura apa uzată de la un adăpost social, pentru 
care nu este perceput niciun preţ. Adăpostul social a fost demolat, iar terenul va 
fi utilizat în scopuri industriale şi comerciale. Se intenţionează ca în viitor staţia 
să fie utilizată pentru a epura apa uzată la tarife comerciale. În urma acestei 
decizii, entitatea din sectorul public decide să reclasifice staţia de epurare a 
apelor uzate drept activ generator de numerar.

Prezentarea informaţiilor
72A. O entitate trebuie să prezinte criteriile stabilite de aceasta pentru a face 

distincţie între activele generatoare de fluxuri nemonetare şi activele gene-
ratoare de numerar.

73. O entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare clasă 
de active:

(a) Valoarea pierderilor din depreciere recunoscută în surplus sau deficit 
în timpul perioadei, precum și elementul-rând (elementele-rând) din 
situația performanței financiare în care sunt incluse acele pierderi 
din depreciere; şi 

(b) Valoarea reluărilor pierderilor din depreciere recunoscută în surplus 
sau deficit în timpul perioadei și elementul-rând (elementele-rând) 
din situația performanței financiare în care sunt reluate acele pierderi 
din depreciere;

(c) Valoarea pierderilor din deprecierea activelor reevaluate recu-
noscută direct în surplusul din reevaluare în timpul perioadei; și

(d) Valoarea reluărilor pierderilor din deprecierea activelor reevaluate 
recunoscută direct în surplusul din reevaluare în timpul perioadei.

73A. [Eliminat]

74. O clasă de active este o grupare de active de natură şi utilizare similare în ac-
tivităţile entităţii. 
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75. Informaţiile prevăzute la punctul 73 pot fi prezentate împreună cu alte informaţii 
prezentate pentru clasele de active. De exemplu, aceste informaţii pot fi incluse 
în reconcilierea valorii contabile a imobilizărilor corporale dintre începutul şi 
sfârşitul perioadei, în conformitate cu IPSAS 17.

76. O entitate care raportează informaţii pe segmente în conformitate cu 
IPSAS 18, Raportarea pe segmente, trebuie să prezinte următoarele infor-
ma ţii pentru fiecare segment raportat:

(a) Valoarea pierderilor din depreciere recunoscută în surplus sau deficit 
din timpul perioadei; şi

(b) Valoarea reluărilor pierderilor din depreciere recunoscută în sur-
plus sau deficit din timpul perioadei.

77. O entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare pier-
dere semnificativă din depreciere recunoscută sau reluată în timpul pe-
rioadei:

(a) Evenimentele şi circumstanţele care au condus la recunoaşterea sau 
reluarea pierderii din depreciere; 

(b) Valoarea pierderii din depreciere recunoscute sau reluate;

(c) Natura activului;

(d) Segmentul căruia îi aparţine activul, dacă entitatea raportează in-
formaţii pe segmente în conformitate cu IPSAS 18;

(e) Dacă valoarea recuperabilă a serviciilor activului este valoarea sa 
justă minus costurile generate de vânzare sau valoarea sa de uti-
lizare;

(f) Dacă valoarea recuperabilă a serviciilor este valoarea justă minus 
costurile generate de vânzare, baza utilizată pentru a determina va-
loarea justă minus costurile generate de vânzare (de exemplu, dacă 
valoarea justă a fost determinată prin referire la o piaţă activă); şi

(g) Dacă valoarea recuperabilă a serviciilor este valoarea de utilizare, 
abordarea folosită pentru a determina valoarea de utilizare.

78. O entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru pierderile 
agregate din depreciere şi reluările agregate ale pierderilor din depreciere 
recunoscute în timpul perioadei pentru care nu s-au prezentat informaţii 
în conformitate cu punctul 77:

(a) Principalele clase de active afectate de pierderile din depreciere 
(şi principalele clase de active afectate de reluările pierderilor din 
depreciere); şi
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(b) Principalele evenimente şi circumstanţe care au condus la re cu noaş-
terea acestor pierderi din depreciere şi reluări ale pierderilor din 
depreciere.

79. O entitate este încurajată să prezinte ipotezele-cheie utilizate pentru a determina 
valoarea recuperabilă a serviciilor activelor în cursul perioadei. 

Prevederi tranzitorii
80. [Eliminat]

80A. Amendamentul la punctul 27 trebuie aplicat prospectiv de la data aplicării 
sale.

81. [Eliminat]

81A. Punctele 2, 54, 69 și 73 au fost modificate, punctele 7 și 11 au fost eliminate 
și punctele 54A și 69A au fost adăugate de documentul Deprecierea activelor 
reevaluate (Amendamente la IPSAS 21 și IPSAS 26) emis în iulie 2016. Acele 
amendamente trebuie aplicate prospectiv de la data aplicării acestora.

Data intrării în vigoare
82. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2006 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2006, entitatea trebuie să prezinte acest fapt. 

82A. IPSAS 31 a modificat punctele 2 şi 7 şi a adăugat punctele 26A, 26B şi 39A. 
O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente pentru situaţiile 
financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 aprilie 2011 sau 
ulterior acestei date. Dacă o entitate aplică IPSAS 31 pentru o perioadă 
care începe anterior datei de 1 aprilie 2011, amendamentele trebuie aplicate 
şi pentru acea perioadă anterioară.

82B. Punctul 27 a fost modificat de documentul Îmbunătăţiri la IPSASuri 2011 
emis în octombrie 2011. O entitate trebuie să aplice respectivul amendament 
pentru situaţiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ia nuarie 2013 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o perioadă care 
în ce pe anterior datei de 1 ianuarie 2013, entitatea trebuie să prezinte acest 
fapt.

82C. Punctele 80, 81 şi 83 au fost modificate de IPSAS 33, Adoptarea pentru pri  ma 
dată a Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Pu  blic 
(IPSASuri) pe bază de angajamente, emis în ianuarie 2015. O entitate tre-
buie să aplice respectivele amendamente pentru situaţiile financiare anuale 
care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei 
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date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
IPSAS 33 pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, 
atunci amendamentele trebuie aplicate şi pentru acea perioadă anterioară.

82D. IPSAS 35, Situaţii financiare consolidate, şi IPSAS 37, Angajamente comune, 
emise în ianuarie 2015, au modificat punctul 13. O entitate trebuie să aplice 
respectivele amendamente atunci când aplică IPSAS 35 şi IPSAS 37.

82E. Punctele 3, 4 și 15 au fost eliminate, iar punctele 6, 20 și 21 au fost modi-
ficate de documentul Aplicabilitatea IPSASurilor, emis în aprilie 2016. 
O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente pentru situațiile 
financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2018 sau 
ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă 
o entitate aplică amendamentele pentru o perioadă care începe anterior 
datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

82F. Documentul Deprecierea activelor reevaluate (Amendamente la IPSAS 21 și 
IPSAS 26) a modificat punctele 2, 54, 69 și 73, a eliminat punctele 7 și 11 și 
a adăugat punctele 54A, 69A și 81A. O entitate trebuie să aplice respectivele 
amendamente pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele 
care încep la 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. Se încurajează 
aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele re
spective pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2018, 
entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

82G. Punctul 43 a fost modificat de IPSAS 39, Beneficiile angajaților, emis în 
iulie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivul amendament pentru 
situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 
2018 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei 
date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o perioadă care începe 
anterior datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte acest fapt 
și, în același timp, să aplice IPSAS 39.

82H. Punctul 14 a fost modificat, iar punctul 20A a fost adăugat de IPSAS 40, 
Combinări de operațiuni din sectorul public, emis în ianuarie 2017. O entitate 
trebuie să aplice aceste amendamente pentru situațiile financiare anuale 
care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei 
date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
amendamentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 
2019, entitatea trebuie să prezinte acest fapt și, în același timp, să aplice 
IPSAS 40.

82I. Punctele 2, 9 și 13 au fost modificate de IPSAS 41, emis în august 2018. O 
entitate trebuie să aplice aceste amendamente pentru situațiile financiare 
anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2022 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
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aplică amendamentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2022, entitatea trebuie să prezinte acest fapt și, în același timp, 
să aplice IPSAS 41.

82J. Punctele 54A și 69A au fost modificate de documentul Îmbunătățiri la 
IPSASuri 2019, emis în ianuarie 2020. O entitate trebuie să aplice aceste 
amendamente pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele 
care încep la 1 ianuarie 2021 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea 
anterior acestei date.

83. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
definiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
na ţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
gajamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă pe rioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 21.

Introducere

BC1. Programul IPSASB de convergenţă cu IFRS-urile este un element important în 
programul de lucru al IPSASB. Politica IPSASB este ca IPSAS-urile pe bază 
de angajamente să fie convergente cu IFRS-urile emise de către IASB atunci 
când este adecvat pentru entităţile din sectorul public.

BC2. IPSAS-urile conforme cu contabilitatea de angajamente se bazează pe IFRS-urile 
emise de IASB, în măsura în care dispoziţiile acestor standarde sunt apli ca-
bile în sectorul public. Dispoziţiile prezentului standard au fost elaborate în 
conformitate cu această politică. IAS 36 le impune entităţilor să determine 
valoarea recuperabilă a unui activ dacă există indicatori că activul este depreciat. 
Valoarea recuperabilă a unui activ este definită ca fiind cea mai mare valoare 
dintre valoarea de utilizare şi valoarea justă minus costurile generate de vânzare 
ale activului. Prezentul standard include o definiţie similară.

BC3. IAS 36 se aplică activelor generatoare de numerar şi unităţilor generatoare de 
numerar, în timp ce prezentul standard se aplică activelor individuale genera-
toare de fluxuri nemonetare. Acest fapt conduce la o serie de diferenţe între 
cele două standarde. Principalele diferenţe sunt:

(a) Metoda de evaluare a valorii de utilizare a unui activ generator de fluxuri 
nemonetare conform prezentului standard este diferită de cea aplicată 
unui activ generator de numerar conform IAS 36;

(b) Prezentul standard nu le impune entităţilor să aplice un test de depreciere 
imo bilizărilor corporale înregistrate la valori reevaluate; şi

(c) Prezentul standard nu include o diminuare a valorii de piaţă semnificativ 
mai mare decât s-ar preconiza ca urmare a trecerii timpului sau a utilizării 
normale drept un indicator minim al deprecierii. Acest indicator este 
in clus ca indicator suplimentar al faptului că poate exista o depreciere.

 Motivele IPSASB de a se abate de la dispoziţiile din IAS 36 sunt explicate la 
punctele de mai jos.

BC4. O Invitaţie la comentarii (ITC), Deprecierea activelor, emisă în 2000, propunea 
o abordare a contabilizării deprecierii pentru activele entităţilor din sectorul pu blic 
care aplicau IAS 36 în măsura în care aceasta era adecvată. ED 23, Deprecierea 
activelor, a fost elaborat după analiza răspunsurilor la ITC şi emis în 2003. 
Prezentul standard a fost elaborat după analizarea răspunsurilor la ED 23. 

Active generatoare de numerar

BC5. IAS 36 îi impune unei entităţi să determine valoarea de utilizare drept valoarea 
ac tualizată a fluxurilor de trezorerie viitoare preconizate să derive din (a) utilizarea 
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continuă a activului sau a unităţii generatoare de numerar şi din (b) cedarea 
sa la sfârşitul duratei sale de viaţă utilă. Potenţialul de servicii al activelor ge-
ne ratoare de numerar este reflectat de capacitatea acestor active de a genera 
flu xuri de trezorerie viitoare. IPSAS 26 se bazează pe IAS 36. Dispoziţiile 
din IPSAS 26 se aplică activelor generatoare de numerar deţinute de entităţile 
din sectorul public. Prezentul standard impune entităţilor din sectorul public 
să aplice IPSAS 26 pentru contabilizarea deprecierii activelor generatoare de 
nu merar.

BC5A. IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public, a fost emis în ia-
nua rie 2017. IPSAS 40 include dispoziții pentru recunoașterea și evaluarea 
fondului comercial. La elaborarea IPSAS 40, IPSASB a analizat dispozițiile 
privind deprecierea fondului comercial. IPSASB a observat că fondul comercial 
nu generează beneficii economice independent de alte active și, prin urmare,  
este evaluat pentru depreciere ca parte a unui grup de active. Fondul comercial 
poate fi evaluat doar în raport cu fluxurile de trezorerie, fie că sunt intrări de 
numerar pozitive sau reduceri ale ieșirilor de numerar nete. IPSASB a remarcat 
și că IPSAS 21 tratează doar deprecierea activelor individuale și evaluează 
deprecierea în raport cu valoarea actualizată a potențialului de servicii rămas 
al activului. Prin urmare, IPSASB a concluzionat că nu ar fi adecvat să aplice 
IPSAS 21 la deprecierea fondului comercial. IPSASB a ajuns la concluzia că, 
în contextul deprecierii, fondul comercial trebuie să fie considerat un activ 
generator de numerar indiferent dacă operațiunea cu care are legătură este o 
operațiune generatoare de numerar. IPSASB a fost de acord să includă îndrumări 
suplimentare în IPSAS 21 și IPSAS 26 privind faptul că fondul comercial 
trebuie considerat un activ generator de numerar în contextul deprecierii.

Active generatoare de fluxuri nemonetare

BC6. La analizarea principiilor care susţin conceptul de valoare de utilizare drept 
apli  cabil activelor generatoare de fluxuri nemonetare, IPSASB a fost de acord 
că valoarea de utilizare a unui activ generator de fluxuri nemonetare ar trebui 
să fie evaluată având drept referinţă valoarea actualizată a potenţialului de 
servicii rămas al activului. Aceasta reproduce abordarea folosită în IAS 36.

Determinarea valorii de utilizare

BC7. Determinarea valorii de utilizare (valoarea actualizată a potenţialului de servicii 
rămas) a unui activ generator de fluxuri nemonetare poate fi abordată în mai 
multe moduri. O abordare care reproduce IAS 36 implică estimarea şi actuali-
zarea intrărilor de numerar care ar rezulta dacă entitatea şi-ar vinde serviciile 
sau alte produse pe piaţă. Totuşi, IPSASB este de părere că este puţin probabil 
ca această abordare să poată fi utilizată în practică din cauza complexităţii pre-
supuse de determinarea preţurilor adecvate la care să se evalueze unităţile de 
servicii sau alte unităţi de producţie şi de estimarea ratei de actualizare adecvate.
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BC8. Alte abordări reflectă o determinare implicită a valorii de utilizare. În acest 
sens, IPSASB a analizat abordarea bazată pe valoarea de piaţă şi abordările 
care evaluează costul de înlocuire amortizat şi care includ analize ale costului 
de restaurare şi ale unităţilor de servicii.

Abordarea bazată pe valoarea de piaţă

BC9. Conform acestei abordări, în cazul în care există o piaţă activă pentru activ, 
va loarea de utilizare a activului generator de fluxuri nemonetare este evaluată 
la valoarea de piaţă observabilă a activului. Atunci când nu este disponibilă o 
piaţă activă pentru activ, entitatea utilizează cea mai bună dovadă disponibilă 
a pieţei privind preţul la care activul ar putea fi schimbat între părţi interesate 
şi în cunoştinţă de cauză într-o tranzacţie desfăşurată în condiţii obiective, în 
funcţie de cea mai ridicată şi de cea mai bună utilizare a activului pentru care 
participanţii pe piaţă ar fi pregătiţi să plătească în circumstanţele actuale. IPSASB 
a observat că utilizarea valorii observabile de piaţă ca înlocuitor al valorii de 
utilizare era redundantă, deoarece valoarea de piaţă era diferită de valoarea 
justă minus costurile generate de vânzare (celălalt element al estimării valorii 
recuperabile a serviciilor) a activului numai prin valoarea costurilor de cedare. 
Prin urmare, valoarea de piaţă ar putea fi reprezentată eficient de elementul 
valoare justă minus costurile generate de vânzare din valoarea recuperabilă a 
serviciilor.

Abordarea bazată pe costul de înlocuire amortizat

BC10. Conform acestei abordări, valoarea de utilizare a activului este determinată ca 
fiind cel mai scăzut cost la care potenţialul de servicii brut înglobat în activ 
ar putea fi obţinut în cursul normal al activităţii minus valoarea potenţialului 
de servicii care s-a consumat deja. Această abordare presupune că entitatea 
înlocuieşte potenţialul de servicii rămas al activului dacă este privată de acesta. 
Un activ poate fi înlocuit fie prin reproducere (cum ar fi activele specializate), fie 
prin înlocuirea potenţialului de servicii brut. Prin urmare, valoarea de utilizare 
este evaluată drept costul de reproducere sau de înlocuire a activului, oricare 
este mai scăzut, minus amortizarea cumulată calculată pe baza unui astfel de 
cost, pentru a reflecta potenţialul de servicii deja consumat sau expirat al ac -
tivului. 

Abordarea bazată pe costul de restaurare

BC11. Această abordare este, de obicei, utilizată atunci când pierderile din depreciere 
rezultă din deteriorări. Conform acestei abordări, valoarea de utilizare a activului 
este determinată prin scăderea costului estimat de restaurare a activului din 
costul amortizat de înlocuire sau de reproducere al activului înaintea deprecierii. 

Abordarea bazată pe unităţi de servicii

BC12. Conform acestei abordări, valoarea de utilizare a activului este determinată 
prin reducerea costului amortizat de înlocuire sau de reproducere al activului 
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înainte de depreciere pentru a corespunde numărului redus de unităţi de ser-
vicii preconizat pentru activul în stare de depreciere. 

Abordări adoptate

BC13. IPSASB a fost de acord că valoarea de utilizare a unui activ generator de fluxuri 
nemonetare va fi evaluată prin utilizarea abordării bazate pe costul de înlocuire 
amortizat, a abordării bazate pe costul de restaurare sau a abordării bazate pe 
unităţile de servicii de mai sus, după caz.

Alte active

BC14. IPSAS 21 conţine dispoziţii specifice pentru testarea imobilizărilor necorporale 
pentru depreciere şi pentru recunoaşterea şi evaluarea pierderilor din depreciere 
legate de imobilizările necorporale. Aceste dispoziţii sunt complementare 
dispoziţiilor din IPSAS 31, Imobilizări necorporale. Imobilizările necorporale 
generatoare de fluxuri nemonetare evaluate la cost sunt incluse în domeniul 
de aplicare al prezentului standard şi trebuie testate pentru depreciere în con-
formitate cu dispoziţiile din prezentul standard.

Grup de active şi active corporative

BC15. Conform IAS 36, în cazul în care nu este posibil să se determine valoarea re cu-
perabilă a unui activ individual, se va determina valoarea recuperabilă a unităţii 
generatoare de numerar a activului (CGU). CGU este cel mai mic grup identi-
ficabil de active (a) care generează intrări de numerar din utilizarea continuă şi 
(b) care este în mare parte independent de intrările de numerar generate de alte 
active sau grupuri de active. IPSASB a analizat conceptul de unitate generatoare 
de servicii într-un context generator de fluxuri nemonetare. Având în vedere că 
dispoziţiile din prezentul standard se aplică activelor individuale, s-a observat 
că adoptarea unui astfel de concept prin analogie cu conceptul CGU din IAS 36 
nu este necesară, deoarece este posibil să se identifice potenţialul de servicii al 
activelor individuale. Mai mult, adoptarea sa ar complica în mod nejustificat 
contabilizarea deprecierii activelor generatoare de fluxuri nemonetare.

BC16. Conform IAS 36, alte active decât fondul comercial care contribuie la fluxurile 
de trezorerie viitoare a două sau mai multe CGU sunt considerate active corpo-
rative. Într-un context generator de numerar, deoarece activele corporative nu 
generează intrări de numerar separate, deprecierea activelor corporative este 
tratată ca parte a deprecierii unităţii generatoare de numerar de care aparţin 
activele corporative. IPSASB a observat că într-un context generator de fluxuri 
nemonetare conceptul de unitate generatoare de servicii nu este garantat, aşa 
cum se arată la punctul BC15 de mai sus. IPSASB a mai observat că astfel 
de active fac adesea parte integrantă din funcţia de prestare a serviciilor, iar 
deprecierea lor trebuie tratată la fel ca cea a altor active generatoare de fluxuri 
nemonetare ale entităţii.
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Imobilizări corporale şi imobilizări necorporale

BC17. La momentul la care prezentul standard a fost aprobat în decembrie 2004, 
acesta nu impunea aplicarea unui test de depreciere activelor generatoare de 
fluxuri nemonetare care sunt contabilizate la valori reevaluate în conformitate 
cu modelul de reevaluare din IPSAS 17 și IPSAS 31. IPSASB a fost de părere 
că, în conformitate cu modelul de reevaluare din IPSAS 17 și IPSAS 31, activele 
ar fi reevaluate cu suficientă regularitate pentru a asigura contabilizarea lor la 
o valoare care nu diferă semnificativ de valoarea lor justă la data de raportare 
și că orice depreciere ar fi luată în calcul în cadrul evaluării. Prin urmare, orice 
diferență dintre valoarea contabilă a activului și valoarea sa justă minus costurile 
generate de vânzare va reprezenta costuri de cedare. IPSASB era de părere că, 
în majoritatea cazurilor, acestea nu vor fi importante și, din punct de vedere 
practic, nu era necesar să se evalueze valoarea recuperabilă a serviciilor unui 
activ și să se recunoască o pierdere din depreciere pentru costurile de cedare a 
unui activ generator de fluxuri nemonetare.

BC18. Spre deosebire de prezentul standard, IAS 36 le impune entităţilor să testeze 
activele reevaluate pentru depreciere după ce au fost reevaluate. Ra ţionamen-
tul pentru această diferenţă a fost explicat în raport cu factorii stabiliţi la punc-
tele BC19 şi BC20 de mai jos.

BC19. În primul rând, există metode diferite de determinare a valorii recuperabile a 
serviciilor conform prezentului standard şi de determinare a valorii recuperabile 
conform IAS 36. Valoarea recuperabilă a serviciilor este definită în prezentul 
standard drept cea mai mare valoare dintre valoarea justă a unui activ generator 
de fluxuri nemonetare minus costurile generate de vânzare şi valoarea sa de 
utilizare. Conform prezentului standard, o entitate stabileşte valoarea de utilizare 
a unui activ prin stabilirea costului curent de înlocuire a potenţialului de servicii 
rămas al activului. Costul curent de înlocuire a potenţialului de servicii rămas 
al activului se determină prin utilizarea abordării bazate pe costul de înlocuire 
amortizat şi prin abordările descrise ca fiind abordarea bazată pe costul de res-
taurare şi abordarea bazată pe unităţi de servicii. Aceste abordări pot fi adoptate 
şi pen tru evaluarea valorii juste conform IPSAS 17 şi IPSAS 31, prin urmare, 
va loarea de utilizare este un punct de referinţă pentru valoarea justă. Valoarea 
recuperabilă este definită în IAS 36 drept valoarea cea mai ridicată dintre va-
loa rea justă a unui activ minus costurile generate de vânzare şi valoarea sa de 
utilizare. Conform IAS 36, valoarea de utilizare este determinată prin utilizarea 
valo rii actualizate a fluxurilor de trezorerie preconizate să derive din utilizarea 
continuă a activului şi eventuala sa cedare. IAS 36 stipulează că valoarea de 
utilizare poate fi diferită de valoarea justă a activului.

BC20. În al doilea rând, dispoziţia din IAS 36 de a combina active generatoare de 
flu  xuri nemonetare cu active generatoare de numerar pentru a forma o unitate 
ge neratoare de numerar nu este reprodusă în prezentul standard. Conform 
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IAS 36, acolo unde un activ nu produce încasări în numerar, el este combinat 
cu alte active pentru a forma o unitate generatoare de numerar, a cărei valoare 
de utilizare este apoi evaluată. Suma valorilor juste ale activelor care formează 
o unitate generatoare de numerar poate fi diferită de valoarea de utilizare a 
unităţii generatoare de numerar.

Deprecierea activelor reevaluate (Amendamente la IPSAS 21 și IPSAS 26)

BC20A. Ca o consecință a solicitărilor primite din partea jurisdicțiilor care aplică 
IPSAS-urile, în 2015 IPSASB a revizuit decizia sa inițială de a exclude 
imobilizările corporale și imobilizările necorporale din domeniul de aplicare 
al IPSAS 21.

BC20B. IPSASB a considerat că motivația descrisă la punctele BC19 și BC20 pentru 
dispozițiile diferite din IPSAS 21 și IAS 36 a rămas în continuare solidă. 
IPSASB a recunoscut perspectiva potrivit căreia deprecierile vor fi luate în 
considerare în efectuarea reevaluărilor activelor pentru a asigura faptul că 
valorile contabile nu diferă semnificativ de valoarea justă, așa cum prevede 
punctul 44 din IPSAS 17 și punctul 74 din IPSAS 31.

BC20C. IPSASB a recunoscut, de asemenea, faptul că a fost ambiguu dacă pierderile 
din depreciere și reluările pierderilor din depreciere sunt reevaluări, având în 
vedere faptul că sunt contabilizate într-o manieră asemănătoare. Punctul 51 
din IPSAS 17 prevede ca o întreagă clasă de active să fie reevaluată dacă un 
element de imobilizări corporale care aparține acelei clase este reevaluat. Prin 
urmare, dacă pierderile din depreciere și reluările pierderilor din depreciere sunt 
interpretate drept reevaluări, consecințele sunt oneroase. IPSASB a considerat 
că ar trebui să remedieze această ambiguitate.

BC20D. IPSASB a considerat, de asemenea, că este important ca utilizatorii să benefi-
cieze de informațiile cantitative și calitative cu privire la deprecieri specificate 
la punctele 77 și 78 din IPSASB 21.

BC20E. Obiectivul IPSASB pentru clarificarea ambiguității a fost de a asigura faptul 
că pierderile din depreciere și reluările pierderilor din deprecierea unui activ 
reevaluat nu impun unei entități să reevalueze întreaga clasă de active din care 
face parte elementul respectiv pentru a recunoaște pierderea din depreciere cu 
privire la acel element.

BC20F. Deși includerea imobilizărilor corporale și a imobilizărilor necorporale evalu-
ate la valorile lor reevaluate în domeniul de aplicare al IPSAS 21 înseamnă 
că o entitate trebuie să evalueze anual dacă există vreo indicație că activul ar 
putea fi depreciat, este probabil ca o entitate să fie conștientă de indicatorii cu 
privire la depreciere. Prin urmare, IPSASB a ajuns la concluzia că includerea 
imobilizărilor corporale și a imobilizărilor necorporale evaluate la valorile lor 
reevaluate în domeniul de aplicare al IPSAS 21 nu va avea consecințe excesiv 
de oneroase pentru persoanele care întocmesc situațiile financiare.
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BC20G. Ca rezultat al acestor analize, IPSASB a aprobat ED 57, Deprecierea activelor 
reevaluate, în septembrie 2015 și a publicat proiectul de expunere respectiv în 
luna următoare.

Răspunsurile la ED 57

BC20H. Majoritatea respondenților la ED 57 au susținut propunerile și raționamentul 
IPSASB. IPSASB a analizat o propunere potrivit căreia faptul că pierderile 
din depreciere și reluările pierderilor din deprecierea unui activ reevaluat nu 
impun unei entități să reevalueze întreaga clasă de active din care face parte 
elementul respectiv poate fi clarificat mai pe scurt prin includerea unei simple 
afirmații în IPSAS 17.

BC20I. IPSASB a recunoscut acest punct de vedere, însă l-a considerat neadecvat din 
două motive. În primul rând, o astfel de abordare nu trata suficient diferitele 
metode de determinare a valorii de utilizare pentru activele generatoare de 
fluxuri nemonetare la momentul evaluării valorii recuperabile a serviciilor unui 
activ. Astfel de metode sunt abordarea bazată pe costul de înlocuire amortizat, 
abordarea bazată pe costul de restaurare și abordarea bazată pe unități de ser-
vicii. În al doilea rând, abordarea nu furnizează informațiile de care au nevoie 
utilizatorii în scopuri decizionale și legate de răspundere care sunt furnizate în 
prezentările de informații din IPSAS 21 și IPSAS 26. În consecință, IPSASB 
a decis să implementeze propunerile din ED 57 într-o reglementare finală.

BC20J. În urma comentariilor din partea respondenților la proiectul de expunere, 
IPSASB a reevaluat aserțiunea din Baza pentru concluzii la ED 57 privind 
faptul că din punct de vedere conceptual deprecierile sunt diferite de scăderile 
din reevaluare. Deoarece atât deprecierile, cât și scăderile din reevaluare pre-
supun o diminuare a potențialului de servicii sau a capacității de a genera 
beneficii economice, IPSASB a ajuns la concluzia că din punct de vedere 
conceptual acestea se referă la același lucru. Cu toate acestea, există o diferență 
de ordin practic. Deprecierile sunt evenimente care afectează activele indi-
viduale sau grupurile de active în loc să afecteze rezultatul reevaluărilor peri-
odice. Diferențele de ordin practic dintre acestea sunt reflectate în afirmația de 
la punctul 51A din IPSAS 17 potrivit căreia „pierderile din depreciere și reluările 
pierderilor din depreciere aferente unui activ conform IPSAS 21 și IPSAS 26, 
Deprecierea activelor generatoare de numerar, nu determină, în general, 
necesitatea reevaluării clasei de active căreia îi aparține activul sau grupul de 
active”.

Deprecierea activelor generatoare de fluxuri nemonetare deţinute de GBE-uri

BC21. La momentul la care prezentul standard a fost emis, acesta prevedea ca depre-
cierea tuturor activelor deținute de [GBE-uri] (termenul dintre parantezele 
pătrate nu se mai folosește ca urmare a emiterii documentului Aplicabilitatea 
IPSAS-urilor în aprilie 2016) să fie contabilizată conform IAS 36. La momen-
tul la care prezentul standard a fost emis, GBE-urile erau entități cu scop 
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lucrativ, iar activele utilizate de ele erau în primul rând active generatoare de 
nu merar. La momentul la care prezentul standard a fost emis, Prefața la 
Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public stabilea 
clar că GBE-urile erau entități cu scop lucrativ și, prin urmare, li se impunea 
să respecte IFRS-urile și IAS-urile. La momentul la care prezentul standard a 
fost emis, IPSAS-urile individuale au stabilit clar faptul că IFRS-urile se aplică 
GBE-urilor. Prin urmare, trebuia ca activele generatoare de fluxuri nemonetare 
să fie grupate corespunzător împreună cu activele generatoare de numerar ale 
GBE-urilor pentru a forma o unitate generatoare de numerar care să fie testată 
pentru depreciere în conformitate cu IAS 36.

Indicatori ai deprecierii – Modificări ale valorii de piaţă

BC22. IAS 36 prezintă ca indicator minim al deprecierii faptul că valoarea de piaţă a 
unui activ a scăzut semnificativ mai mult decât s-ar fi preconizat ca urmare a 
trecerii timpului sau a utilizării normale. IPSASB a inclus acest fapt ca indi-
cator suplimentar al deprecierii, dar nu şi ca indicator minim al deprecierii. 
IPSASB este de părere că aceste modificări ale valorii de piaţă nu indică în 
mod necesar faptul că activul generator de fluxuri nemonetare este depreciat. 
Aceasta deoarece activele generatoare de fluxuri nemonetare sunt deţinute cu alt 
scop decât pentru a genera rentabilitate comercială; prin urmare, o modificare 
a valorii de piaţă poate să nu reflecte o modificare a valorii serviciilor pe care 
entitatea o va recupera prin utilizarea continuă a activului.

Reluarea deprecierii

BC23. Punctul 60 litera (a) include reapariţia cererii sau a nevoii de servicii fur  nizate 
de un activ drept un indicator minim al reluării deprecierii, în timp ce punctul 
62 litera (b) include o creştere semnificativă pe termen lung a cererii sau a 
nevoii de servicii oferite de un activ drept un indicator suplimentar al unei 
posibile reluări a deprecierii. Formularea acestor doi indicatori este similară; 
totuşi, indicatorii pot fi delimitaţi unul de altul deoarece punctul 60 litera (a) 
se referă la reapariţia cererii care scăzuse având drept rezultat recunoaşterea 
unei pierderi din depreciere. Punctul 62 litera (b) se referă la o cerere nouă care 
este posibil să nu fie legată de motivul pentru care o pierdere din depreciere a 
fost re cunoscută în ceea ce priveşte activul.

BC24. Punctul 62 litera (a) include o creştere semnificativă a valorii de piaţă a unui 
activ drept un indicator suplimentar al reluării deprecierii. Aceasta nu reflectă 
indicatorul deprecierii de la punctul 29 litera (a), care prevede ca scăderea valorii 
de piaţă să fie semnificativ mai mare decât s-ar preconiza ca urmare a trecerii 
timpului sau a utilizării normale. Această diferenţă înseamnă că aprecierea 
valorii de piaţă poate fi preconizată sau neaşteptată. 

BC25. Punctul 27 litera (c) include sintagma „există probe ale deteriorării fizice a unui 
activ” ca indicator minim al deprecierii. Punctul 60 nu include un indicator al 
reluării deprecierii care să oglindească acest indicator al deprecierii. IPSASB 
nu a inclus reparaţia unui activ drept indicator al reluării, deoarece IPSAS 17 
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le impune entităţilor să adauge cheltuielile ulterioare la valoarea contabilă a 
unui element de imobilizări corporale atunci când este probabil ca beneficiile 
economice viitoare sau potenţialul de servicii de-a lungul întregii durate de 
viaţă utilă a activului, care depăşesc cel mai recent evaluat standard de 
performanţă al activului existent, să intre în entitate. Această dispoziţie se aplică 
şi investi ţiilor imobiliare care sunt evaluate prin modelul bazat pe cost conform 
IPSAS 16. IPSASB este de părere că aceste dispoziţii neagă nevoia de un in-
dicator al re luării deprecierii care să reflecte indicatorul deprecierii din cauza 
deteriorării fi zice. IPSASB a arătat şi că restaurarea sau repararea activului 
deteriorat nu con stituie o modificare a estimării valorii recuperabile a servici-
ilor activului după depreciere, aşa cum se specifică la punctul 65 din prezentul 
IPSAS.

Revizuirea IPSAS 21 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC26. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. 
Această reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel:

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea 
referitoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din secto-
rul public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a 
entităților din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1.

Revizuirea IPSAS 21 ca rezultat al documentului Îmbunătățiri la IPSAS 2019

BC27. Referințele la „clase de active” de la punctele 54A și 69A au creat impresia că 
îndrumările se aplicau doar activelor reevaluate conform domeniului de aplicare 
al IPSAS 17, Imobilizări corporale. Părțile interesate și-au exprimat preocupările 
cu privire la excluderea imobilizărilor necorporale din domeniul de aplicare al 
acestuia. În consecință, IPSASB a fost de acord să clarifice faptul că punctele 
respective se aplică activelor individuale conform domeniului de aplicare al 
IPSAS 31 și claselor de active conform domeniului de aplicare al IPSAS 17.
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Îndrumări de implementare
Prezentele îndrumări însoţesc, dar nu fac parte din IPSAS 21.

Indicatori ai deprecierii (punctul 27)

Surse externe de informaţii

(a) Încetarea cererii sau a nevoii de servicii furnizate de activ sau 
apropierea de momentul încetării.

IG1. Activul are în continuare acelaşi potenţial de servicii, dar cererea pentru acel 
ser viciu este complet sau aproape oprită. Printre exemplele de active depreciate 
în acest mod se numără:

(a) O şcoală închisă din cauza lipsei cererii pentru servicii şcolare în urma 
mu tării populaţiei în alte zone. Nu se anticipează ca această tendinţă de-
mografică ce afectează cererea pentru servicii şcolare să se anuleze în viitorul 
apropiat;

(b) O şcoală proiectată pentru 1.500 de elevi are în prezent 150 de elevi înscrişi – 
şcoala nu poate fi închisă deoarece cea mai apropiată şcoală la care ar putea 
merge elevii este la o distanţă de 100 km. Entitatea nu preconizează mărirea 
numărului de înscrieri. În momentul deschiderii, numărul de înscrieri era 
de 1.400 de elevi – entitatea ar fi achiziţionat o clădire mult mai mică dacă 
s-ar fi preconizat că pe viitor vor fi înscriși 150 de elevi. Entitatea stabileşte 
că cererea aproape a încetat, iar valoarea recuperabilă a serviciilor şcolii ar 
trebui să fie comparată cu valoarea sa contabilă;

(c) O cale ferată închisă din cauza lipsei de clienţi (de exemplu, populaţia din-
tr-o zonă rurală s-a mutat în mare parte la oraş din cauza mai multor ani de 
secetă, iar cei care au rămas utilizează autobuzul, care este mai ieftin); şi

(d) Un stadion al cărui ocupant principal nu şi-a reînnoit contractul de ocupare, 
urmarea fiind că stadionul respectiv va fi probabil închis.

(b) Modificări semnificative pe termen lung, cu efect negativ asupra 
entităţii, în mediul tehnologic, juridic sau al politicilor guvernamentale 
în care entitatea îşi desfăşoară activitatea.

 Mediul tehnologic

IG2. Utilitatea serviciului unui activ poate fi redusă dacă dezvoltările tehnologice aduc 
alternative care oferă servicii mai bune sau mai eficiente. Printre exemplele de 
active depreciate în acest mod se numără:

(a) Un echipament pentru diagnosticare medicală care este rar sau deloc utilizat 
deoarece un aparat mai nou, cu o tehnologie mult mai avansată, furnizează re-
zultate mai precise (ar corespunde şi indicatorilor de la litera (a) de mai sus);
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(b) Programe informatice care nu mai sunt întreţinute de furnizorul extern din 
cauza avansului tehnologic, iar entitatea nu are personalul necesar pentru 
întreţinerea acestor programe; şi

(c) Componente de calculator care sunt depăşite ca rezultat al dezvoltării 
tehnologice.

 Mediul juridic sau al politicilor guvernamentale

IG3. Potenţialul de servicii al unui activ poate fi redus ca rezultat al unei modificări a 
legislaţiei sau a reglementărilor. Printre exemplele de deprecieri identificate cu 
ajutorul acestui indicator se numără:

(a) Un automobil care nu respectă noile standarde privind emisiile de gaze sau 
un avion care nu respectă noile standarde privind zgomotul;

(b) O şcoală care nu mai poate fi folosită în scopuri educaţionale din cauza noilor 
reglementări privind materialele de construcţii sau ieşirile de urgenţă; şi

(c) O staţie de apă potabilă care nu poate fi utilizată deoarece nu respectă noile 
standarde de mediu.

Surse interne de informaţii

(c) Există probe ale deteriorării fizice a unui activ.

IG4. Este probabil ca deteriorarea fizică să conducă la incapacitatea activului de a mai 
furni za nivelul de servicii pe care îl putea furniza anterior. Printre exemplele de 
active depreciate în acest mod se numără:

(a) O clădire avariată de incendiu sau de inundaţii ori de alţi factori;

(b) O clădire care este închisă din cauza identificării unor vicii structurale;

(c) Tronsoane ale unui drum supraînălţat care s-au lăsat, indicând faptul că va 
fi necesar ca aceste tronsoane să fie înlocuite după 15 ani, şi nu după 30 de 
ani, conform duratei de utilizare din proiectul iniţial;

(d) Un dig al cărui canal deversor a fost micşorat ca urmare a unei evaluări 
structurale;

(e) O staţie de tratare a apei a cărei capacitate a fost redusă din cauza unui 
blocaj de captare, iar îndepărtarea blocajului este costisitoare;

(f) Un pod care poate suporta o sarcină limitată din cauza identificării unor 
vicii structurale;

(g) Un distrugător naval avariat în urma unei coliziuni; şi

(h) Un echipament care este avariat şi nu mai poate fi reparat sau pentru care 
reparaţiile nu sunt fezabile din punct de vedere economic.
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(d) Modificări semnificative pe termen lung, cu efect negativ asupra 
entităţii, în ceea ce priveşte gradul în care un activ este utilizat sau se 
preconizează că va fi utilizat.

IG5. Activul îşi menţine acelaşi nivel al potenţialului de servicii, dar modificările pe 
termen lung au un efect defavorabil asupra gradului de utilizare a activului. Printre 
exemplele de situaţii în care activele pot fi depreciate în acest mod se numără:

(a) Dacă un activ nu mai este utilizat în aceeaşi măsură ca atunci când a fost 
pus în funcţiune sau durata de viaţă utilă preconizată a activului este mai 
scurtă decât s-a estimat iniţial, activul poate fi depreciat. Un exemplu de 
activ care ar putea fi identificat ca fiind posibil depreciat în baza acestui in-
dicator este un calculator principal care este utilizat sub capacitate deoarece 
multe aplicaţii au fost convertite sau elaborate pentru a opera pe servere sau 
platforme PC. O diminuare semnificativă pe termen lung a cererii de servicii 
aferente activului poate însemna o modificare semnificativă pe termen lung 
a gradului de utilizare a activului; şi

(b) Dacă activul nu este utilizat în acelaşi mod ca atunci când a fost pus în 
func ţiune iniţial, activul poate fi depreciat. Un exemplu de activ depreciat 
care ar putea fi identificat după acest indicator este clădirea unei şcoli care 
este folosită drept depozit, şi nu în scopuri educaţionale.

(e) O decizie de oprire a construcţiei activului înainte de terminarea sau 
de punerea sa în funcţiune.

IG6. Un activ care nu va fi finalizat nu poate furniza serviciul pentru care a fost pro-
iectat. Printre exemplele de active depreciate în acest mod se numără:

(a) Construcţia a fost oprită din cauza unei descoperiri arheologice sau a unei 
condiţii de mediu, cum ar fi existenţa unei zone de cuibărit a unei specii 
ameninţate sau pe cale de dispariţie; sau

(b) Construcţia a fost oprită din cauza unui declin economic.

 Circumstanţele care au condus la oprirea construcţiei vor fi, de asemenea, anali-
zate. În cazul în care construcţia este amânată, adică decalată la o anumită dată 
ulterioară, proiectul poate fi în continuare tratat ca o lucrare în curs şi nu este 
con siderat ca fiind sistat.

(f) Raportările interne conţin dovezi care indică faptul că performanţa 
serviciilor aferente unui activ este sau va fi mult inferioară celei preconizate.

IG7. Rapoartele interne pot indica faptul că un activ nu funcţionează conform aştep-
tărilor sau că performanţa sa se deteriorează în timp. De exemplu, un raport intern 
al departamentului de sănătate cu privire la activitatea dintr-o clinică rurală poate 
indica faptul că un aparat cu raze X utilizat de clinică este depreciat deoarece 
costul întreţinerii sale a depăşit în mod semnificativ suma bugetată iniţial.
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Exemple ilustrative 
Prezentele exemple însoţesc, dar nu fac parte din IPSAS 21. 

Evaluarea pierderii din depreciere 

Notă: În următoarele exemple se presupune că valoarea justă minus costurile generate de 
vânzare a unui activ testat pentru depreciere este mai mică decât valoarea sa de utilizare 
sau nu este determinabilă, cu excepţia situaţiei în care se indică altfel. Prin urmare, 
valoarea recuperabilă a serviciilor activului este egală cu valoarea sa de utilizare. În 
aceste exemple se foloseşte metoda de amortizare liniară.

Abordarea bazată pe costul de înlocuire amortizat

Modificare semnificativă pe termen lung, cu efect negativ asupra entităţii, în mediul 
tehnologic – Calculator principal utilizat sub capacitate 

IE1. În 1999, oraşul Kermann a achiziţionat un calculator principal nou la preţul de 
10 milioane u.m.3 Administrația orașului Kermann a estimat că durata de viaţă utilă 
a calculatorului va fi de şapte ani şi că în medie 80% din capacitatea unităţii de 
procesare cen trale (UCP) va fi utilizată de diverse departamente. Pentru a include 
programarea funcţiilor în vederea respectării termenelor-limită din perioadele de 
vârf, a fost prevăzut şi considerat necesar un procesor-tampon pentru a suplimenta 
timpul de răspuns al UCP cu 20%. În câteva luni după achiziţionare, gradul de 
utilizare a UCP a atins 80%, dar a scăzut la 20% în 2003 deoarece multe aplicaţii 
ale departamentelor au fost transferate pe calculatoare secundare sau pe servere. Pe 
piaţă se pot găsi calculatoare la preţul de 500.000 u.m. care pot acoperi restul de 
potenţial de servicii al calculatorului principal prin utilizarea aplicaţiilor rămase.

 Evaluarea deprecierii

IE2. Indicatorul deprecierii este modificarea semnificativă pe termen lung în mediul 
tehnologic care conduce la transferul aplicaţiilor de pe calculatorul principal pe 
alte platforme şi, prin urmare, la scăderea gradului de utilizare a calculatorului 
principal. (În mod alternativ se poate argumenta că deprecierea este indicată de 
scăderea semnificativă a utilizării calculatorului principal.) Pierderea din depre-
ciere se determină prin utilizarea abordării bazate pe costul de înlocuire amortizat, 
după cum urmează:

a Cost de achiziţie, 1999 10.000.000

 Amortizare cumulată, 2003 (a × 4 ÷ 7) 5.714.286

b Valoare contabilă, 2003 4.285.714

c Cost de înlocuire 500.000

 Amortizare cumulată (c × 4 ÷ 7) 285.714

d Valoarea recuperabilă a serviciilor 214.286

 Pierdere din depreciere (b – d) 4.071.428

3 În aceste exemple, valorile monetare sunt exprimate în „unităţi monetare” (u.m.).
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Sistarea aproape completă a cererii de servicii furnizate de un activ generator de 
fluxuri nemonetare – Aplicaţie software a calculatorului principal utilizată sub 
capacitate

IE3. În 1999, oraşul Kermann a achiziţionat o licenţă în valoare de 350.000 u.m. pentru 
o aplicaţie software pentru noul său calculator principal. Administrația orașului 
Kermann a estimat că durata de viaţă utilă a aplicaţiei software va fi de şapte ani 
şi că va obţine beneficii economice şi potenţial de servicii de pe urma acestei 
aplicaţii pe o bază liniară, pe toată durata sa de utilizare. Până în 2003, gradul de 
utilizare a aplicaţiei a scăzut la 15% din cererea anticipată iniţial. O licenţă pentru 
o aplicaţie software care să înlocuiască potenţialul de servicii rămas al aplicaţiei 
software depreciate costă 70.000 u.m.

 Evaluarea deprecierii 

IE4. Indicatorul deprecierii este schimbarea tehnologică, produsă de scăderea capa ci-
tăţii calculatorului principal.

a Cost de achiziţie, 1999 350.000

 Amortizare cumulată, 2003 (a × 4 ÷ 7) 200.000

b Valoare contabilă, 2003 150.000

c Cost de înlocuire 70.000

 Amortizare cumulată (c × 4 ÷ 7) 40.000

d Valoarea recuperabilă a serviciilor 30.000

 Pierdere din depreciere (b – d) 120.000

Modificare semnificativă pe termen lung, cu efect negativ asupra entităţii, în modul 
de utilizare – Şcoală utilizată ca depozit 

IE5. În 1997, Inspectoratul şcolar Lunden a construit o şcoală la costul de 10 mili-
oane u.m. Durata de viaţă utilă estimată a şcolii este de cincizeci de ani. În 2003, 
şcoala este închisă deoarece înscrierile din regiune au scăzut neaşteptat din cauza 
mutării populaţiei în urma falimentului principalului angajator din zonă. Şcolii i 
se schimbă destinaţia, fiind utilizată acum ca depozit, iar Inspectoratul şcolar 
Lunden nu mai preconizează creşterea numărului de înscrieri în viitor astfel încât 
clădirea să poată fi redeschisă ca şcoală. Costul actual de înlocuire cu un depozit 
cu aceeaşi capacitate de depozitare ca şcoala este de 4,2 milioane u.m.

 Evaluarea deprecierii

IE6. Există un indicator al deprecierii deoarece scopul clădirii s-a modificat în mod 
semnificativ de la unitate de învăţământ la depozit şi nu se preconizează că 
această situaţie se va schimba în viitorul apropiat. Se va determina o pierdere 
din depreciere utilizând abordarea bazată pe costul de înlocuire amortizat, după 
cum urmează:
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a Cost istoric, 1997 10.000.000

 Amortizare cumulată, 2003 (a × 6 ÷ 50) 1.200.000

b Valoare contabilă, 2003 8.800.000

c Cost de înlocuire cu un depozit cu capacitate similară 4.200.000

 Amortizare cumulată (c × 6 ÷ 50) 504.000

d Valoarea recuperabilă a serviciilor 3.696.000

 Pierdere din depreciere (b – d) 5.104.000

Modificare semnificativă pe termen lung, cu efect negativ asupra entităţii, în gradul 
de utilizare – Şcoală parţial închisă din cauza scăderii numărului de înscrieri

IE7. În 1983, Inspectoratul şcolar Lutton a construit o şcoală la costul de 2,5 mili-
oane u.m. Entitatea a estimat durata de utilizare a şcolii la 40 de ani. În 2003, 
înscrierile au scă zut de la 1.000 de elevi la 200 ca urmare a mutării populaţiei în 
urma falimentului principalului angajator din zonă. Conducerea a decis să închidă 
cele două etaje superioare ale clădirii de trei etaje a şcolii. Inspectoratul şcolar 
Lutton nu preconizează creşterea numărului de înscrieri în viitor pentru a putea 
redeschide cele două etaje. Costul curent de înlocuire cu o şcoală cu un singur 
etaj este estimat la 1,3 milioane u.m.

 Evaluarea deprecierii

IE8. Există un indicator al deprecierii deoarece gradul de utilizare a şcolii s-a modificat 
de la trei etaje la unul singur ca urmare a reducerii numărului de elevi de la 1.000 
la 200. Reducerea gradului de utilizare este semnificativă şi se preconizează că 
numărul de înscrieri va rămâne la un nivel scăzut în viitorul apropiat. Se va deter-
mina o pierdere din depreciere utilizând abordarea bazată pe costul de înlocuire 
amortizat, după cum urmează:

a Cost de achiziţie, 1983 2.500.000

 Amortizare cumulată, 2003 (a × 20 ÷ 40) 1.250.000

b Valoare contabilă, 2003 1.250.000

c Cost de înlocuire 1.300.000

 Amortizare cumulată (c × 20 ÷ 40) 650.000

d Valoarea recuperabilă a serviciilor 650.000

 Pierdere din depreciere (b – d) 600.000

Abordarea bazată pe costul de restaurare

Deteriorare fizică – Autobuz şcolar avariat într-un accident rutier

IE9. În 1998, şcoala primară din zona nordică a achiziţionat un autobuz la costul de 
200.000 u.m. pentru a ajuta elevii dintr-un sat din apropiere să parcurgă drumul 
gratuit. Şcoala a estimat durata de viaţă utilă a autobuzului la 10 ani. În 2003, 
autobuzul a suferit avarii într-un accident rutier, necesitând 40.000 u.m. pentru 
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a fi repus în funcţiune. Repunerea în funcţiune nu va afecta durata de viaţă utilă 
a activului. Costul unui autobuz nou care să presteze acelaşi serviciu este de 
250.000 u.m. în 2003.

 Evaluarea deprecierii

IE10. Există un indicator al deprecierii deoarece autobuzul a suferit avarii într-un ac-
cident rutier. Se va determina o pierdere din depreciere utilizând abordarea bazată 
pe cos tu l de restaurare, după cum urmează:

a Cost de achiziţie, 1998 200.000

 Amortizare cumulată, 2003 (a × 5 ÷ 10) 100.000

b Valoare contabilă, 2003 100.000

c Cost de înlocuire 250.000

 Amortizare cumulată (c × 5 ÷ 10) 125.000

d Cost de înlocuire amortizat (stare intactă) 125.000

 Minus: costul de restaurare 40.000

e Valoarea recuperabilă a serviciilor 85.000

 Pierdere din depreciere (b – e) 15.000

Deteriorare fizică – Clădire avariată de incendiu

IE11. În 1984, oraşul Moorland a construit o clădire de birouri la costul de 50 milioane u.m. 
S-a preconizat că această clădire va fi funcţională timp de 40 de ani. În 2003, după 
19 ani de folosinţă, un incendiu a produs pagube structurale severe. Din motive 
de siguranţă, clădirea de birouri este închisă, urmând să se facă reparaţii ale struc-
turii în valoare de 35,5 milioane u.m. pentru ca aceasta să poată fi din nou ocupată. 
Costul de înlocuire cu o clădire nouă de birouri este de 100 milioane u.m.

 Evaluarea deprecierii

IE12. Există un indicator al deprecierii deoarece clădirea de birouri a suferit deteriorări 
fizice din cauza incendiului. Se va determina o pierdere din depreciere utilizând 
abordarea bazată pe cos tu l de restaurare, după cum urmează:

a Cost de achiziţie, 1984 50.000.000

 Amortizare cumulată, 2003 (a × 19 ÷ 40) 23.750.000

b Valoare contabilă, 2003 26.250.000

c Cost de înlocuire (al unei clădiri noi) 100.000.000

d Amortizare cumulată (c × 19 ÷ 40) 47.500.000

 Cost de înlocuire amortizat (stare intactă) 52.500.000

 Minus: costul de restaurare 35.500.000

e Valoarea recuperabilă a serviciilor 17.000.000

 Pierdere din depreciere (b – e) 9.250.000
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Abordarea bazată pe unităţi de servicii

Modificare semnificativă pe termen lung, cu efect negativ asupra entităţii, în gradul 
de utilizare – Bloc-turn parţial neocupat în viitorul previzibil 

IE13. În 1988, Consiliul orăşenesc din Ornong a construit în centrul oraşului Ornong 
o clădire de birouri cu 20 de etaje pentru a fi utilizată de Consiliu, la costul de 
80 milioane u.m. S-a preconizat că această clădire va avea o durată de viaţă utilă 
de 40 de ani. În 2003, Reglementările naţionale privind siguranţa impuneau ca 
ultimele patru etaje ale blocurilor-turn să rămână neocupate în viitorul previzibil. 
În 2003, după intrarea în vigoare a reglementărilor, clădirea are o valoare justă 
minus costurile generate de vânzare de 45 milioane u.m. Costul curent de înlocuire 
cu o clădire similară cu 20 de etaje este de 85 milioane u.m.

 Evaluarea deprecierii

IE14. Există un indicator al deprecierii deoarece gradul de utilizare a clădirii de bi ro uri 
s-a modificat de la 20 de etaje la 16 ca urmare a noilor Reglementări naţio nale 
privind siguranţa. Reducerea gradului de utilizare este semnificativă şi se pre-
conizează că gradul de ocupare a clădirii va rămâne la un nivel redus (16 eta je) în 
viitorul previzibil. Se va determina o pierdere din depreciere utilizând abor darea 
bazată pe unităţile de servicii, după cum urmează:

a Cost de achiziţie, 1988 80.000.000

 Amortizare cumulată, 2003 (a × 15 ÷ 40) 30.000.000

b Valoare contabilă, 2003 50.000.000

c Cost de înlocuire (clădire de 20 de etaje) 85.000.000

 Amortizare cumulată (c × 15 ÷ 40) 31.875.000

d Cost de înlocuire amortizat înainte de ajustare pentru unităţile 53.125.000
 de servicii rămase

e Valoarea de utilizare a clădirii după intrarea în vigoare a reglementării 

 (d × 16 ÷ 20) 42.500.000

f Valoarea justă minus costurile generate de vânzare a clădirii 45.000.000
 după intrarea în vigoare a reglementării

g Valoarea recuperabilă a serviciilor (cea mai mare valoare dintre e şi f) 45.000.000

 Pierdere din depreciere (b – g) 5.000.000

Dovezi din raportarea internă – Cost mai ridicat de operare a maşinii de tipar

IE15. În 1998, Departamentul pentru Educaţie din ţara X a achiziţionat o maşină de 
ti par nouă la un cost de 40 milioane u.m. Departamentul a estimat că durata de 
viaţă utilă a maşinii va fi de 40 milioane de exemplare de cărți tipărite în 10 ani 
pentru a fi utilizate de către elevii şcolii elementare. În 2003 s-a raportat că o 
funcţie automată a maşinii nu funcţionează cum s-a prevăzut, având ca rezultat 
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o reducere cu 25% a nivelului de producţie anuală a maşinii pentru cei 5 ani de 
viaţă utilă rămaşi ai activului. Costul de înlocuire cu o maşină de tipar nouă este 
de 45 mili o ane u.m. în 2003.

 Evaluarea deprecierii

IE16. Deprecierea este indicată de dovezile din raportarea internă conform cărora per-
formanţa serviciilor aferente maşinii de tipar este mai scăzută decât s-a prevăzut. 
Circumstanţele sugerează că scăderea potenţialului de servicii al activului este 
semnificativă şi pe termen lung. Se va determina o pierdere din depreciere utilizând 
abordarea bazată pe unităţile de servicii, după cum urmează:

a Cost de achiziţie, 1998 40.000.000

 Amortizare cumulată (a × 5 ÷ 10) 20.000.000

b Valoare contabilă, 2003 20.000.000

c Cost de înlocuire 45.000.000

 Amortizare cumulată (c × 5 ÷ 10) 22.500.000

d Cost de înlocuire amortizat înainte de ajustare pentru unităţile 22.500.000
 de servicii rămase

e Valoarea recuperabilă a serviciilor (d × 75%) 16.875.000

 Pierdere din depreciere (b – e) 3.125.000
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Comparaţie cu IAS 36 (2004)
IPSAS 21 se bazează în principal pe IAS 36 (2004). Principalele diferenţe dintre 
IPSAS 21 şi IAS 36 (2004) sunt următoarele:

● IPSAS 21 tratează deprecierea activelor generatoare de fluxuri nemonetare 
de ţi nute de entităţile din sectorul public, în timp ce IAS 36 tratează deprecierea 
activelor generatoare de numerar deţinute de entităţile cu scop lucrativ. IPSAS 26 
tratează deprecierea activelor generatoare de numerar deţinute de entităţile 
din sectorul public.

● IPSAS 21 nu se aplică activelor generatoare de fluxuri nemonetare înregistrate 
la valori reevaluate la data de raportare conform tratamentului alternativ permis 
din IPSAS 17. IAS 36 nu exclude din domeniul său de aplicare imobilizările 
corporale generatoare de numerar înregistrate la valori reevaluate la data de 
raportare.

● Metoda de evaluare a valorii de utilizare a unui activ generator de fluxuri ne-
monetare din IPSAS 21 este diferită de cea aplicată unui activ generator de 
numerar conform IAS 36. IPSAS 21 defineşte valoarea de utilizare a unui activ 
generator de fluxuri nemonetare ca fiind valoarea actualizată a potenţialului 
de servicii rămas al activului utilizând o serie de abordări. IAS 36 defineşte 
valoarea de utilizare a unui activ generator de numerar ca fiind valoarea 
actualizată a fluxurilor de trezorerie viitoare generate de activ.

● IPSAS 21 nu include o modificare a valorii de piaţă a activului ca indicator al 
deprecierii cu caracter de dispoziţie. O diminuare semnificativă, neaşteptată 
a valorii de piaţă apare în IAS 36 cu caracter de dispoziţie, ca parte a setului 
minim de indicatori ai deprecierii, în timp ce IPSAS 21 se referă la aceasta în 
secţiunea de comentarii.

● IPSAS 21 include o decizie de a opri construcţia unui activ înainte de fi nalizare 
ca indicator al deprecierii cu caracter de dispoziţie, iar reluarea con strucţiei 
unui activ, ca indicator al reluării pierderii din depreciere. Nu există dispoziţii 
echivalente în IAS 36. 

● Domeniul de aplicare al IAS 36 exclude anumite clase de active care nu sunt 
excluse din domeniul de aplicare al IPSAS 21. Aceste excluderi se referă la 
clasele de active care fac obiectul dispoziţiilor specifice de depreciere din 
alte IFRS-uri. Acestea nu au fost excluse din IPSAS 21 deoarece nu există 
IPSAS-uri echivalente. Aceste excluderi includ (a) activele biologice aferente 
activităţii agricole, (b) creanţele privind impozitul amânat, (c) costurile de 
achiziţie amânate, (d) imobilizările necorporale care rezultă din drepturile 
contractuale ale unui asigurător în baza contractelor de asigurare care intră 
sub incidenţa IFRS 4, Contracte de asigurare, şi (e) activele imobilizate (sau 
grupurile destinate cedării) clasificate drept deţinute în vederea vânzării în 
conformitate cu IFRS 5, Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi 
activităţi întrerupte.
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● IPSAS 21 tratează deprecierea activelor individuale. Nu există în IPSAS 21 
un echivalent pentru o unitate generatoare de numerar aşa cum este de finită 
în IAS 36.

● IPSAS 21 tratează activele corporative în acelaşi mod ca alte active genera-
toare de fluxuri nemonetare, în timp ce IAS 36 le tratează ca parte a unităţilor 
generatoare de numerar aferente. 

● În anumite situaţii, IPSAS 21 utilizează o terminologie diferită faţă de cea din 
IAS 36. Cel mai semnificativ exemplu este utilizarea termenilor „venituri” 
(revenue), „valoarea recuperabilă a serviciilor” şi „situaţia performanţei finan-
ciare” în IPSAS 21. Termenii echivalenţi din IAS 36 sunt „venit” (income), 
„valoare recuperabilă” şi „situaţia veniturilor şi cheltuielilor”.
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IPSAS 22 – PREZENTAREA INFORMAŢIILOR 
FINANCIARE PRIVIND SECTORUL DE STAT

Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020. 

IPSAS 22, Prezentarea informaţiilor financiare privind sectorul de stat, a fost emis 
în decembrie 2006.

De la această dată, IPSAS 22 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2018 (emis în octombrie 2018)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2015 (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 35, Situaţii financiare consolidate (emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Con tabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 2011 (emis în octombrie 2011)

Tabelul punctelor modificate în IPSAS 22

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

Secţiunea Introducere Eliminată Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

octombrie 2011

3 Modificat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

13 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

16 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

22 Modificat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

24 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015

26 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015

27 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015

29 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015

30 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015

37 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

41 Modificat IPSAS 35 ianuarie 2015

47A Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

47B Nou IPSAS 35 ianuarie 2015

47C Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

47D Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

47E Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

octombrie 2018

48 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 22, Prezentarea 
informaţiilor financiare privind sectorul de stat, este prezentat la punctele 1-48. Toate 
punctele au autoritate egală. IPSAS 22 trebuie citit în contextul obiectivului său, al 
Bazei pentru concluzii, al Prefeţei la Standardele Internaţionale de Contabilitate 
pentru Sectorul Public şi al Cadrului general conceptual de raportare financiară cu 
scop general pentru entităţile din sectorul public. IPSAS 3, Politici contabile, mo-
dificări ale estimărilor contabile şi erori, oferă o bază pentru selectarea şi aplicarea 
politicilor contabile în absenţa unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
1. Obiectivul prezentului standard este de a prescrie dispoziţiile de prezentare a 

informaţiilor pentru administraţiile care optează pentru prezentarea de informaţii 
cu privire la sectorul de stat (GGS) în situaţiile financiare consolidate. Prezen-
tarea de informaţii adecvate cu privire la GGS al unei administraţii poate spori 
transparenţa rapoartelor financiare şi poate asigura o mai bună înţelegere a 
relaţiei dintre activităţile comerciale şi necomerciale ale administraţiei, precum 
şi dintre situaţiile financiare şi bazele statistice de raportare financiară.

Domeniu de aplicare
2. O administraţie care întocmeşte şi prezintă situaţii financiare consolidate 

conform contabilităţii pe bază de angajamente şi optează pentru prezen
tarea de informaţii financiare despre sectorul de stat trebuie să facă acest 
lucru în conformitate cu prevederile prezentului standard.

3. Administraţiile strâng fonduri din impozite, din transferuri şi dintr-o serie de 
activităţi comerciale şi necomerciale pentru a finanţa activităţile de prestare de 
servicii. Ele funcţionează printr-o varietate de entităţi pentru a furniza bunuri şi 
servicii către părţile lor constitutive. Unele entităţi se bazează în primul rând pe 
credite sau pe alocaţii din impozite sau alte venituri publice pentru a-şi finanţa 
activităţile de prestare de servicii, dar pot, de asemenea, întreprinde activităţi 
generatoare de venituri suplimentare, inclusiv activităţi comerciale în unele 
cazuri. Alte entităţi îşi pot genera fondurile în primul rând sau în mare parte 
din activităţi comerciale.

4. Situaţiile financiare pentru o administraţie întocmite în conformitate cu 
IPSAS-urile oferă o imagine de ansamblu asupra (a) activelor controlate şi 
datoriilor suportate de administraţie, (b) costului serviciilor prestate de admi-
nis traţie şi (c) impozitării şi altor venituri generate pentru a finanţa pres tarea 
acestor servicii. Situaţiile financiare pentru o administraţie care prestează ser-
vicii prin intermediul entităţilor controlate, fie că acestea depind sau nu în primul 
rând de bugetul de stat pentru a-şi finanţa activităţile, sunt situaţii financiare 
consolidate.

5. De asemenea, în unele jurisdicţii, situaţiile financiare şi bugetele pentru 
ad  minis traţie sau sectoarele acesteia se pot emite în conformitate cu bazele 
statistice de raportare financiară. Aceste baze reflectă dispoziţiile în concordanţă 
cu, şi provenind din, Sistemul conturilor naţionale 1993 (SNA 93) elaborat 
de Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte organizaţii internaţionale. Aceste baze 
statistice de raportare financiară se axează pe furnizarea de informaţii financiare 
despre GGS. GGS cuprinde acele entităţi nonprofit care efectuează activităţi 
necomerciale şi se bazează în primul rând pe credite sau pe alocaţii de la bugetul 
de stat pentru a-şi finanţa activităţile de prestare a serviciilor (denumite în 
continuare entităţi sau activităţi necomerciale). Bazele statistice de raportare 
financiară pot, de asemenea, să ofere informaţii cu privire la (a) companiile 
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din sectorul de stat care în primul rând se angajează în activităţi comerciale 
(de obicei, caracterizate drept sectorul corporaţiilor financiare publice (PFC) 
şi sectorul corporaţiilor nefinanciare publice (PNFC)) şi la (b) sectorul public 
în ansamblu. Principalele caracteristici ale sectoarelor PFC şi PNFC sunt pre-
zen tate la punctele 19 şi 20 din prezentul standard.

6. Situaţiile financiare consolidează numai entităţile controlate. O astfel de limi-
tare nu este făcută în bazele statistice de raportare financiară. În unele jurisdicţii 
o administraţie naţională controlează entităţile de stat / provinciale şi entităţile 
administraţiei publice locale şi prin urmare situaţiile financiare consolidează 
aceste niveluri ale administraţiei, dar nu şi în alte jurisdicţii. În toate jurisdicţiile, 
în conformitate cu bazele statistice de raportare financiară, GGS-ul de la toate 
nivelurile de guvernare este combinat, astfel încât, în anumite jurisdicţii, GGS-ul 
include unităţi pe care situaţiile financiare nu le consolidează. Prezentul stan-
dard dezagregă situațiile financiare consolidate ale unei administrații. Prin 
urmare, interzice prezentarea, ca parte a GGS-ului, a unei entități care nu este 
consolidată în cadrul situațiilor financiare ale unei administrații.

Raportarea pe segmente 

7. IPSAS 18, Raportarea pe segmente, prevede prezentarea anumitor informaţii 
cu privire la activităţile de prestare de servicii ale entităţii şi resursele alocate 
pentru a sprijini aceste activităţi în scopuri decizionale și legate de răspundere. 
Spre deosebire de sectoarele raportate în conformitate cu bazele statistice de 
raportare financiară, segmentele raportate în conformitate cu IPSAS 18 nu se 
bazează pe o distincţie între activităţile comerciale şi cele necomerciale.

8. Prezentarea de informaţii despre GGS nu înlocuieşte nevoia de a prezenta 
informaţii despre segmente în conformitate cu IPSAS 18. Aceasta se datorează 
faptului că informaţiile cu privire la GGS nu pot oferi singure detalii suficiente 
pentru a le permite utilizatorilor să evalueze performanţa trecută a entităţii în rea-
lizarea obiectivelor majore de prestare de servicii, atunci când aceste obiective 
sunt realizate prin intermediul altor entităţi decât al GGS-urilor. De exemplu, 
identificarea GGS-ului ca un segment nu poate oferi informaţii cu privire la 
performanţa unei administraţii în realizarea obiectivelor din telecomunicaţii, 
privind serviciile de îngrijire medicală sau cele educaţionale, în cazul în care 
corporaţiile guvernamentale sau cvasicorporaţiile furnizează servicii legate de 
aceste obiective. Deoarece GGS-ul este doar un subansamblu al administraţiei 
ca întreg, pot fi omise informaţii importante dacă o administraţie nu prezintă 
informaţii pe segmente în ceea ce priveşte situaţiile financiare consolidate.

Baze statistice ale raportării financiare

9. Obiectivele situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu IPSAS-urile şi ale 
celor întocmite în conformitate cu bazele statistice de raportare finan ciară diferă 
în anumite privinţe. Obiectivele situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu 
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IPSAS-urile sunt de a furniza informaţii utile pentru procesul de luare a deci-
ziilor şi pentru a demonstra răspunderea entităţii pentru resursele încredinţate 
şi pe care le controlează. Scopul situaţiilor financiare întocmite în conformitate 
cu bazele statistice de raportare financiară este de a oferi informaţii adecvate 
pentru analiza şi evaluarea politicii fiscale, în special a performanţei GGS-ului 
şi a sectorului public mai larg din orice ţară. În plus, deşi bazele statistice de 
ra portare financiară pot fi descrise din punct de vedere contabil, acestea ar putea 
diferi într-un mod semnificativ de sistemul de bază de contabilitate financiară 
din care va deriva cea mai mare parte a statisticilor despre finanţele publice. Cu 
toate acestea, IPSAS-urile şi bazele statistice de raportare financiară prezintă, 
de asemenea, numeroase similitudini în tratarea tranzacţiilor şi a evenimentelor. 
De exemplu, acestea adoptă contabilitatea pe bază de angajamente, se ocupă 
de tranzacţii şi evenimente asemănătoare şi în anumite privinţe impun un tip 
similar de structură de raportare.

10. În unele jurisdicţii, prezentarea în situaţiile financiare de informaţii adecvate 
cu privire la GGS poate sprijini şi îmbunătăţi luarea deciziilor, precum şi 
răspunderea utilizatorilor acestor situaţii. De exemplu, prezentarea de informaţii 
despre GGS este compatibilă cu transparenţa sporită a raportării financiare, 
ajutând utilizatorii situaţiilor financiare să înţeleagă mai bine următoarele as-
pecte:

(a) Resursele alocate pentru a sprijini activităţile de prestare de servicii ale 
GGS-ului şi performanţele financiare ale administraţiei în furnizarea 
acestor servicii; şi

(b) Relaţia dintre GGS şi sectoarele corporaţiilor, precum şi impactul pe 
care fiecare îl are asupra performanţei financiare globale.

11. În aceste jurisdicţii unde situaţiile financiare pentru administraţie sunt întocmite 
în conformitate cu bazele statistice de raportare financiară şi publicate pe scară 
largă, prezentarea în situaţiile financiare de informaţii despre GGS va crea o 
legătură utilă între situaţiile financiare întocmite în conformitate cu IPSAS-urile 
şi cele întocmite în conformitate cu bazele statistice de raportare financiară. 
Acest lucru îi va ajuta pe utilizatori să reconcilieze informaţiile prezentate în 
situaţiile financiare cu informaţiile prezentate în rapoartele statistice. IPSAS 24, 
Prezentarea informaţiilor privind bugetul în situaţiile financiare, prevede ca 
situaţiile financiare să includă o comparaţie a bugetului şi a valorilor reale pe o 
bază compatibilă cu cea adoptată pentru buget. În cazul în care bugetele de stat 
sunt mai degrabă întocmite pentru GGS decât pentru administraţie în ansamblu, 
informaţiile financiare despre GGS redate în conformitate cu prezentul standard 
sunt relevante pentru comparaţiile impuse de IPSAS-ul respectiv.

Politici contabile

12. IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori, prevede 
elaborarea unor politici contabile pentru a se asigura că situaţiile financiare 
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furnizează informaţii care să întrunească un număr de caracteristici calitative. 
Compilarea şi prezentarea de date despre GGS care îndeplinesc caracteristicile 
calitative ale informaţiilor furnizate în situaţiile financiare şi dispoziţiile legate 
de audit se pot adăuga în mod semnificativ la volumul de lucru al persoanelor 
care le întocmesc şi al auditorilor în mai multe jurisdicţii şi pot creşte com-
plexitatea situaţiilor financiare. Acest lucru va fi valabil în special în jurisdicţiile 
în care, în prezent, nu sunt întocmite situaţii financiare care au la bază sau 
care includ informaţii despre GGS în conformitate cu bazele statistice de ra-
portare financiară. În plus, în unele jurisdicţii este posibil ca utilizatorii să nu 
fie dependenţi de situaţiile financiare pentru informaţii despre GGS. În aceste 
jurisdicţii, costurile legate de întocmirea şi prezentarea informaţiilor despre GGS 
ca parte a situaţiilor financiare pot fi mai mari decât beneficiile. Prin urmare, 
prezentul standard permite, dar nu impune, prezentarea de informaţii despre 
GGS. Măsura în care situaţiile financiare trebuie să includă sau nu informaţii 
despre GGS va fi stabilită de administraţie sau de alte autorităţi competente 
din fiecare jurisdicţie. 

13. Prezentul standard prevede ca, atunci când situaţiile financiare includ informaţii 
despre GGS, acestea să fie redate în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în 
prezentul standard. Acest lucru va asigura o reprezentare corespunzătoare a 
GGS-ului în situaţiile financiare şi faptul că informaţiile despre GGS îndeplinesc 
caracteristicile calitative ale informaţiilor financiare, inclusiv relevanţă, inteli-
gibilitate, oportunitate, reprezentare exactă, comparabilitate și verificabilitate.

14. IPSAS-urile se aplică în general tuturor entităţilor din sectorul public. Cu toate 
acestea, este posibil să se prezinte doar o reprezentare semnificativă a GGS-ului 
pentru o administraţie – nu entităţile sale individuale controlate. Prin urmare, 
prezentul standard specifică dispoziţiile pentru aplicarea numai de către ad-
mi  nistraţiile care întocmesc situaţii financiare consolidate în conformitate cu 
contabilitatea pe bază de angajamente prevăzută de IPSAS-uri. Aceste ad mi-
nis traţii pot include administraţii naţionale, de stat / provinciale şi locale.

Definiţii
15. Următorul termen este utilizat în prezentul standard cu înţelesul specificat 

în continuare:

 Sectorul de stat cuprinde toate entităţile organizaţionale aferente ad mi-
  ni s  traţiei publice, conform definiţiei din bazele statistice de raportare fi-
nan ciară.

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat.
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Entităţi economice de stat (GBE-uri)

16. [Eliminat]

Sector de stat

17. În conformitate cu bazele statistice de raportare financiară, sectorul public cu -
prinde sectoarele GGS, PFC şi PNFC. Subgrupele suplimentare din aceste sec -
toare pot fi identificate în scopuri analitice statistice. 

18. GGS este definit în SNA 93 (şi în actualizări) ca fiind compus din (a) toate 
unităţile administraţiei publice locale, de stat şi centrale rezidente, (b) fondurile 
de asigurări sociale la fiecare nivel de guvernare şi (c) instituţiile necomerciale 
nonprofit controlate de unităţile guvernamentale. În conformitate cu bazele 
sta tistice de raportare financiară, GGS cuprinde operaţiunile centrale ale ad-
ministraţiei şi de obicei include toate acele entităţi rezidente nonprofit şi neco-
merciale care au operaţiuni finanţate în principal de guvern şi entităţile de stat. 
Ca atare, finanţarea acestor entităţi îşi are originea în primul rând în creditarea 
sau alocarea impozitelor administraţiei, în dividendele de la corporaţiile gu-
vernamentale, în alte venituri şi împrumuturi. De obicei, GGS include entităţi 
cum ar fi departamente guvernamentale, instanţe judecătoreşti, instituţii de 
în văţământ public, unităţi de asistenţă medicală şi alte agenţii guvernamen-
tale. GGS nu include PFC-uri sau PNFC-uri. Prezentarea de informaţii despre 
GGS trebuie să se facă în acele jurisdicţii în care consolidarea legăturii dintre 
IPSAS-uri şi bazele statistice de raportare financiară este considerată utilă şi 
relevantă pentru utilizatorii situaţiilor financiare. Prin urmare, administraţiile 
care optează pentru prezentări de informaţii despre GGS trebuie să se asigure 
că informaţiile despre GGS incluse în situaţiile financiare sunt în conformitate 
cu definiţia GGS-ului, şi orice interpretări din aceasta, adoptată pentru bazele 
statistice de raportare financiară din jurisdicţia lor.

Sectorul corporaţiilor financiare publice

19. Sectorul PFC cuprinde corporaţii financiare rezidente controlate de guvern, 
cvasicorporaţii şi instituţii nonprofit care în primul rând se angajează în in -
termedieri financiare şi furnizarea de servicii financiare pe piaţă. În acest 
sec   tor sunt incluse băncile controlate de guvern, inclusiv băncile centrale, şi 
alte instituţii financiare guvernamentale care operează pe baza principiilor de 
piaţă.

Sectorul corporaţiilor nefinanciare publice

20. Sectorul PNFC cuprinde corporaţii nefinanciare rezidente controlate de guvern, 
cvasicorporaţii şi instituţii nonprofit care produc bunuri sau servicii nefinanciare 
pentru piaţă. În acest sector sunt incluse entităţi cum ar fi utilităţile deţinute de 
stat şi alte entităţi care comercializează bunuri şi servicii.
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21. Bazele statistice de raportare financiară definesc:

(a) Corporaţiile ca persoane juridice create în scopul de a produce bunuri 
şi servicii pentru piaţă;

(b) Cvasicorporaţiile ca întreprinderi care nu sunt înregistrate sau constituite 
în alt mod legal, dar care funcţionează ca şi cum ar fi corporaţii; şi

(c) Instituţiile nonprofit ca entităţi juridice sau alte entităţi care produc sau 
distribuie bunuri şi servicii, dar care nu generează profit pentru entitatea 
care le controlează.

22. Entitățile comerciale din sectorul public au caracteristici similare unei corporații 
publice sau unei cvasicorporații publice, așa cum sunt definite în bazele statis-
tice de raportare financiară. Cu toate acestea, nu poate exista o reprezentare 
identică a acestor entități din sectorul public și a sectoarelor PFC și PNFC. De 
exemplu, o entitate comercială din sectorul public care nu este rezidentă nu 
poate fi clasificată drept o PFC sau o PNFC.

Politici contabile
23. Informaţiile financiare despre GGS trebuie să fie prezentate în conformitate 

cu politicile contabile adoptate pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor 
financiare consolidate ale administraţiei, cu excepţia cazurilor prevăzute 
la punctele 24 şi 25.

24. În prezentarea informaţiilor financiare despre GGS, entităţile nu trebuie 
să aplice dispoziţiile din IPSAS 35, Situaţii financiare consolidate, în ceea 
ce priveşte entităţile din sectoarele PFC şi sectoarele publice NFCS.

25. GGS trebuie să îşi recunoască investiţiile în sectoarele PFC şi sectoarele 
publice NFCS ca un activ şi trebuie să contabilizeze activul respectiv la 
valoarea contabilă a activelor nete ale entităţilor în care s-a investit.

26. Prezentul standard reflectă faptul că situaţiile financiare consolidate ale unei 
administraţii care optează pentru prezentarea de informaţii despre GGS urmează 
să fie defalcate pentru a prezenta GGS-ul ca un sector al entităţii guvernamen-
tale raportoare. În concordanţă cu acest punct de vedere, prezentul standard 
impune ca aceleaşi definiţii şi aceleaşi dispoziţii de prezentare, recunoaştere şi 
evaluare care se aplică atunci când se întocmesc situaţii financiare consolidate 
să fie aplicate şi în cazul prezentărilor de informaţii despre GGS, cu o singură 
ex cepţie. Excepţia respectivă este că dispoziţiile din IPSAS 35 nu se aplică în 
ceea ce priveşte relaţia sectorului GGS cu entităţile din sectoarele PFC şi PNFC.

27. IPSAS 35 le impune entităţilor care controlează să întocmească situaţii finan-
ciare care să consolideze entităţile controlate pe o bază de tip rând-cu-rând. 
IPSAS 35 conţine şi (a) o discuţie detaliată a conceptului de control aşa cum se 
aplică în sectorul public şi (b) îndrumări cu privire la stabilirea măsurii în care 
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există control în vederea raportării financiare. În conformitate cu dispoziţiile din 
IPSAS 35, entităţile din sectoarele PFC şi PNFC, aşa cum sunt definite în bazele 
statistice de raportare financiară, care sunt entităţi controlate ale administraţiei 
trebuie să fie consolidate în situaţiile financiare ale guvernului.

28. Situaţiile financiare întocmite în concordanţă cu bazele statistice de raportare 
financiară înfăţişează impactul GGS asupra sectorului public în ansamblu şi, 
în contextul SNA 93 (şi al actualizărilor), asupra economiei naţionale. În con-
cordanţă cu obiectivul respectiv, bazele statistice de raportare financiară prevăd 
ca situaţiile financiare ale GGS să prezinte entităţile din sectorul public din afara 
acestui sector ca investiţii în alte sectoare. În plus, în conformitate cu bazele 
statistice de raportare financiară, tranzacţiile GGS cu entităţile din alte sectoare 
nu sunt eliminate din situaţia operaţiunilor guvernamentale sau dintr-o situaţie 
similară.

29. Aplicarea dispoziţiilor IPSAS 35 pentru consolidarea GGS ar avea drept rezultat 
mai degrabă prezentarea din nou a situaţiilor financiare consolidate ale unei 
administraţii decât a situaţiilor financiare ale GGS.

30. Prin urmare, în prezentarea informaţiilor financiare despre GGS, soldurile şi 
tran zacţiile dintre entităţile din cadrul GGS sunt eliminate în conformitate cu 
IPSAS 35. Cu toate acestea, soldurile şi tranzacţiile dintre entităţile din GGS 
şi entităţile din alte sectoare nu sunt eliminate.

31. Prezentul standard prevede că sectorul GGS trebuie să îşi recunoască investiţiile 
în entităţile din sectorul PFC sau PNFC la valoarea contabilă a activelor nete 
ale acestor entităţi. Acest lucru va asigura faptul că prezentările despre GGS 
reflectă o defalcare a informaţiilor financiare prezentate în situaţiile financiare 
consolidate ale administraţiei din care face parte. În concordanţă cu GGS-ul ca 
o defalcare a situaţiilor financiare consolidate ale unei administraţii, modificările 
din valoarea contabilă a activelor nete ale acestor entităţi trebuie să fie recu-
noscute la fel ca în situaţiile financiare consolidate ale unei administraţii. 

32. Bazele statistice de raportare prevăd ca toate activele şi datoriile (cu excepţia 
împrumuturilor) să fie reevaluate la valoarea de piaţă la fiecare dată de ra-
portare. IPSAS-urile includ diferite dispoziţii de evaluare şi prevăd sau permit 
costurile şi valorile curente pentru anumite clase de active şi datorii. Nu este 
obligatoriu ca toate activele şi datoriile să fie reevaluate la valoarea de piaţă. 
Prin urmare, evaluarea activelor şi datoriilor din prezentările despre GGS în 
situaţiile financiare, inclusiv a investiţiilor în sectoarele PFC şi PNFC, poate 
diferi de baza de evaluare adoptată în bazele statistice de raportare.

Defalcare suplimentară

33. În unele jurisdicţii, administraţiile naţionale pot controla administraţiile pro-
vinciale şi/sau locale şi, în consecinţă, situaţiile financiare ale administraţiei 
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naţionale trebuie să consolideze diferite niveluri ale guvernului. În cazul în care 
situaţiile financiare consolidează diferite niveluri ale guvernului, defalcarea 
suplimentară din situaţiile financiare consolidate poate să apară în conformitate 
cu dispoziţiile prezentului standard de a prezenta separat informaţii despre GGS 
la fiecare nivel al guvernului.

34. Această defalcare suplimentară nu este prevăzută de prezentul standard. Cu toate 
acestea, se poate prezenta pentru a ajuta în continuare utilizatorii să înţeleagă 
mai bine relaţiile dintre activităţile GGS de la fiecare nivel al administraţiei, 
con solidate în situaţiile financiare, şi relaţia dintre situaţiile financiare şi bazele 
statistice de raportare financiară din acele jurisdicţii.

Prezentări de informaţii
35. Prezentările de informaţii făcute cu privire la GGS trebuie să includă cel 

puţin următoarele:

(a) Activele după clasa principală, indicând separat investiţiile în alte 
sectoare;

(b) Datoriile după clasa principală;

(c) Activele nete / capitalurile proprii;

(d) Totalul creşterilor şi descreşterilor de reevaluare şi alte elemente de 
venituri şi cheltuieli recunoscute direct în activele nete / capitalurile 
proprii;

(e) Veniturile după clasa principală;

(f) Cheltuielile după clasa principală;

(g) Surplusul sau deficitul;

(h) Fluxurile de trezorerie din activităţile de exploatare după clasa prin -
cipală;

(i) Fluxurile de trezorerie din activităţile de investiţii; şi

(j) Fluxurile de trezorerie din activităţile de finanţare.

 Metoda de redare a prezentărilor de informaţii despre GGS nu trebuie să 
fie mai evidentă decât situaţiile financiare ale administraţiei întocmite în 
conformitate cu IPSAS-urile.

36. IPSAS 1 identifică un set complet de situaţii financiare (pe bază de angajamente) 
ca incluzând situaţia poziţiei financiare, situaţia performanţei financiare, situaţia 
modificărilor activelor nete / capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie 
şi politicile contabile şi notele la situaţiile financiare.
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37. Prezentul standard prevede expunerea principalelor clase de active, datorii, 
venituri, cheltuieli şi fluxuri de trezorerie reflectate în situaţiile financiare. 
Prezentul standard nu specifică modul în care se fac prezentările de informaţii 
despre GGS. Administraţiile care optează pentru prezentări de informaţii despre 
GGS în conformitate cu prezentul standard pot face astfel de prezentări (a) 
printr-o notă de prezentare, (b) în coloane separate în situaţiile financiare sau 
(c) în alt mod considerat potrivit în jurisdicţia lor. Totuşi, metoda de redare a 
prezentărilor de informaţii despre GGS nu trebuie să fie mai evidentă decât 
situaţiile financiare consolidate ale administraţiei întocmite în conformitate cu 
IPSAS-urile. 

38. Pentru a ajuta utilizatorii să înţeleagă relaţia dintre informaţiile financiare pre-
zentate pentru GGS la operaţiunile unei administraţii, bazele statistice de ra-
portare financiară prevăd ca totalul cheltuielilor guvernamentale să fie defalcat 
şi prezentat după clasă fie pe baza naturii economice a cheltuielilor, fie după 
Clasificarea funcţiilor administraţiilor publice (COFOG). Prezentul standard 
nu le impune şi nici nu le interzice entităţilor care prezintă informaţii despre 
GGS să prezinte informaţii defalcate despre GGS clasificate după natura eco-
nomică sau conform bazei de clasificare a COFOG. În unele jurisdicţii, clasi-
fi cările COFOG adoptate cu privire la prezentările de informaţii despre GGS 
pot fi similare cu clasificările adoptate în conformitate cu IPSAS 18.

39. De asemenea, entităţile trebuie să prezinte orice alte informaţii care sunt ne-
cesare pentru ca utilizatorii să înţeleagă natura informaţiilor prezentate.

40. Entităţile care întocmesc prezentări de informaţii despre GGS trebuie să 
prezinte informaţii despre entităţile controlate importante care sunt in-
cluse în GGS, precum şi despre orice modificări în entităţile respective din 
perioada anterioară, împreună cu o explicaţie a motivelor pentru care nu 
mai apare o entitate inclusă anterior în GGS. 

41. Prezentul standard le impune entităţilor care optează pentru prezentarea de in -
formaţii despre GGS să prezinte o listă a entităţilor controlate importante care 
sunt incluse în GGS. IPSAS 35 le impune entităţilor care întocmesc situaţii 
financiare consolidate să prezinte o listă a entităţilor controlate importante 
care sunt incluse în situaţiile financiare consolidate. Prezentarea cu privire la 
care dintre entităţile consolidate în situaţiile financiare în conformitate cu 
IPSAS 35 este inclusă în GGS îi va ajuta pe utilizatori să înţeleagă relaţia dintre 
informaţiile cu privire la administraţie şi GGS-ul său, ajungând la o mai bună 
înţelegere a informaţiilor propriu-zise despre GGS. 

42. În mod similar, prezentarea modificărilor din entităţile controlate incluse în 
GGS le permite utilizatorilor să monitorizeze în timp relaţia dintre situaţiile 
fi nanciare consolidate şi informaţiile despre GGS.
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Reconcilierea cu situaţiile financiare consolidate

43. Prezentările de informaţii despre GGS trebuie să fie reconciliate cu situaţiile 
financiare consolidate ale administraţiei, indicând separat valoarea ajus-
tării pentru fiecare element echivalent în aceste situaţii financiare.

44. Prezentul standard prevede ca valorile prezentate cu privire la GGS să fie recon-
ciliate cu valorile echivalente din situaţiile financiare consolidate ale guvernului. 
Entităţile trebuie să prezinte separat ajustarea în valoarea investiţiei de active 
în sectoarele PFC şi PNFC, stabilită în conformitate cu punctul 23, precum şi 
ajustările pentru fiecare dintre elementele prezentate separat în conformitate cu 
punctul 35. În plus, entităţile au posibilitatea, însă nu li se impune, să prezinte 
separat valoarea ajustării pentru fiecare element care se poate atribui sectoare-
lor PFC şi PNFC. Această reconciliere permite exonerarea de răspundere a 
administraţiei prin demonstrarea relaţiei dintre valoarea fiecărui element pentru 
GGS şi suma totală a elementului respectiv pentru administraţie.

Reconcilierea cu bazele statistice de raportare financiară

45. Bazele statistice de raportare financiară şi IPSAS-urile prezintă numeroase si  mi-
litudini în tratarea anumitor tranzacţii şi evenimente. Totuşi, există şi di fe renţe. 
De exemplu, în plus faţă de diferenţele existente în bazele de evaluare pentru 
active şi datorii subliniate la punctul 32 de mai sus, bazele statistice de rapor-
tare financiară tratează dividendele drept cheltuieli, iar IPSAS-urile le tratează 
drept repartizări din profit. De asemenea, bazele statistice de raportare financiară 
fac o distincţie între tranzacţii şi alte fluxuri economice pentru prezentarea 
informaţiilor financiare care nu sunt reflectate în prezent în situaţiile finan ciare 
consolidate şi se concentrează pe unele măsuri relevante pentru analiza politi-
cii fiscale, cum ar fi finanţarea netă / împrumutul net şi surplusul/de  ficitul de 
nu  merar.

46. Prezentul standard nu impune o reconciliere a prezentărilor de informaţii despre 
GGS în situaţiile financiare consolidate cu informaţiile despre GGS în bazele 
statistice de raportare financiară. Aceasta se datorează preocupărilor cu privire 
la aplicabilitatea practică, la costurile şi beneficiile unei astfel de dispoziţii în 
toate jurisdicţiile. Cu toate acestea, nu se împiedică includerea unei astfel de 
reconcilieri printr-o notă de prezentare.

Data intrării în vigoare
47. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2008 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2008, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.
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47A. Punctul 48 a fost modificat de IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Stan
dardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASuri) 
pe bază de angajamente, emis în ianuarie 2015. O entitate trebuie să aplice 
respectivul amendament pentru situaţiile financiare anuale care acoperă 
pe rioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se permite 
apli carea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică IPSAS 33 pentru o 
pe rioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, atunci amenda
mentul trebuie aplicat şi pentru acea perioadă anterioară.

47B. IPSAS 35, Situaţii financiare consolidate, emis în ianuarie 2015, a modifi
cat punctele 24, 26, 27, 29, 30 şi 41. O entitate trebuie să aplice respectivele 
amendamente atunci când aplică IPSAS 35.

47C. Punctul 13 a fost modificat de documentul Îmbunătățiri la IPSASuri 2015, 
emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice acest amendament pentru 
situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 
2017 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei 
date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o perioadă care începe 
anterior datei de 1 ianuarie 2017, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

47D. Punctul 16 a fost eliminat, iar punctele 3 și 22 au fost modificate de docu
mentul Aplicabilitatea IPSASurilor, emis în aprilie 2016. O entitate trebuie 
să aplice respectivele amendamente pentru situațiile financiare anuale 
care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei 
date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
amendamentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 
2018, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

47E. Punctul 37 a fost modificat de documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2018, emis 
în octombrie 2018. O entitate trebuie să aplice acest amendament pentru 
situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 
2019 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date.

48. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
definiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
na  ţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
ga jamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 22.

Introducere

BC1. Sistemul conturilor naţionale 1993 (SNA 1993) (şi actualizările), Manualul Sta-
tis tici lor Financiare Guvernamentale 2001 (GFSM 2001) şi Sistemul european de 
conturi 1995 (ESA 1995) prevăd că administraţiile trebuie să publice informaţii 
financiare despre GGS. În scopuri statistice, GGS cuprinde entităţi controlate de 
guvern, angajate în principal în activităţi necomerciale. GGS este uneori descris 
ca fiind alcătuit din entităţi care îndeplinesc funcţiile de bază ale administraţiei 
publice ca activitatea lor principală. GGS nu include corporaţii publice, chiar dacă 
toate capitalurile proprii ale unei astfel de corporaţii sunt deţinute de administraţie 
sau de entităţile de stat.

BC2. IPSAS-urile actuale nu le impun entităţilor să prezinte în situaţiile financiare in-
formaţii despre GGS. IPSAS-urile le impun entităţilor să întocmească situaţii 
fi  nan ciare care să includă informaţii despre toate resursele controlate de entitatea 
raportoare şi prescriu reguli de consolidare a tuturor entităţilor controlate. De 
asemenea, IPSAS 18, Raportarea pe segmente, le impune entităţilor să identifice 
segmentele şi să prezinte informaţii despre aceste segmente.

BC3. Unele administraţii întocmesc, prezintă şi publică pe scară largă atât situaţii finan-
ciare, cât şi informaţii cu privire la caracteristicile şi performanţele financiare ale 
sectorului public pregătite în conformitate cu bazele statistice de raportare.

BC4. IPSASB susţine convergenţa IPSAS-urilor cu bazele statistice de raportare, dacă 
este adecvat. Comunitatea statistică a încurajat IPSASB să dezvolte un IPSAS care 
să abordeze prezentarea de informaţii despre GGS ca parte a situaţiilor financiare 
consolidate ale unei administraţii ca un mijloc de a facilita convergenţa.

BC5. Prezentarea de informaţii despre GGS poate furniza informaţii utile pentru utili-
zatorii situaţiilor financiare, în special în acele jurisdicţii în care administraţiile 
naţionale, şi nu numai, publică (a) atât situaţii financiare în conformitate cu 
IPSAS-urile, cât şi (b) informaţii financiare în conformitate cu bazele statistice 
de raportare financiară. IPSASB este, de asemenea, de părere că prezentarea 
unor astfel de informaţii îi poate ajuta pe utilizatori să înţeleagă mai bine relaţia 
dintre activităţile comerciale şi cele necomerciale ale administraţiei. Cu toate 
acestea, IPSASB nu este convins că beneficiile prezentării acestor informaţii pot 
fi semnificativ mai mari decât costurile lor în acele jurisdicţii în care situaţiile 
financiare întocmite în conformitate cu bazele statistice de raportare financiară 
nu sunt de obicei întocmite şi puse la dispoziţia publicului. În consecinţă, aceste 
pre zentări de informaţii nu sunt obligatorii. 

BC6. Prezentul standard specifică dispoziţiile pentru aplicarea numai de către guverne. 
Acest lucru se datorează faptului că este posibil să se expună doar o reprezentare 
semnificativă despre GGS pentru o administraţie în ansamblu. În unele jurisdicţii, 
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administraţiile naţionale pot controla administraţiile provinciale şi/sau locale. 
În acest caz, situaţiile financiare pot fi defalcate suplimentar pentru a prezenta 
separat informaţii despre GGS pentru fiecare nivel al administraţiei. Astfel, uti-
li zatorii sunt ajutaţi să înţeleagă mai bine relaţiile dintre activităţile GGS de la 
fie care nivel al administraţiei. Cu toate acestea, în anumite jurisdicţii, aceste 
pre zentări de informaţii pot impune o presiune suplimentară asupra sistemului 
de contabilitate şi asupra celor responsabili de colectarea şi agregarea datelor, şi 
nu se ştie cu siguranţă dacă beneficiile informaţiilor pentru utilizatorii situaţiilor 
finan ciare vor depăşi costul acestora. Prin urmare, prezentul standard nu le impune 
entităţilor care optează pentru prezentarea de informaţii despre GGS să prezinte 
şi informaţii separate despre GGS la fiecare nivel al administraţiei consolidat în 
situaţiile financiare. Cu toate acestea, informaţiile respective nu sunt excluse.

Consolidare şi defalcare

BC7. Bazele statistice de raportare financiară şi IPSAS-urile prezintă numeroase simi-
litudini în tratarea anumitor tranzacţii şi evenimente. Totuşi, există şi diferenţe. 
De exemplu, bazele statistice de raportare financiară:

(a) Prevăd ca toate activele şi datoriile (cu excepţia împrumuturilor) să fie re-
evaluate la valoarea de piaţă la fiecare dată de raportare. IPSAS-urile includ 
diferite dispoziţii de evaluare şi impun sau permit costurile şi valorile curente 
pentru anumite clase de active şi datorii; 

(b) Tratează dividendele drept cheltuieli, în timp ce IPSAS-urile le tratează ca 
repartizări din profit; 

(c) Fac o distincţie între tranzacţii şi alte fluxuri economice pentru prezen-
tarea in formaţiilor financiare. În prezent, IPSAS-urile nu fac o distincţie 
si milară; şi

(d) Se concentrează pe prezentarea informaţiilor financiare despre GGS şi 
celelalte sectoare din sectorul public drept componente separate şi, în 
acest context, adoptă aceleaşi reguli pentru recunoaştere şi evaluare cu cele 
care sunt adoptate pentru prezentarea restului economiei pentru a asigura 
corectitudinea totalurilor macroeconomice. În conformitate cu bazele sta-
tistice de raportare financiară, situaţiile financiare întocmite pentru GGS 
nu includ consolidarea PNFC-urilor, fiind entităţi controlate de guvern 
care comercializează bunuri şi servicii, şi a PFC-urilor, cum ar fi băncile. 
IPSAS-urile se concentrează pe situaţiile financiare consolidate care pre zintă 
informaţii financiare despre toate activele, datoriile, veniturile, cheltuielile 
şi fluxurile de trezorerie controlate de entitate.

BC8. Prezentul standard prevede ca prezentarea de informaţii despre GGS să fie o de-
falcare a situaţiilor financiare consolidate ale unei administraţii. Este vorba despre 
o perspectivă similară adoptată pentru prezentarea informaţiilor pe segmente 
în conformitate cu IPSAS 18. În consecinţă, aceleaşi politici contabile ca cele 
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adoptate în situaţiile financiare consolidate trebuie să fie adoptate în prezentarea 
de informaţii despre GGS, cu o singură excepţie, indicată mai jos.

BC9. În cazul în care situaţiile financiare conţin prezentări de informaţii despre GGS, 
dispoziţiile impuse de IPSAS 35 nu trebuie aplicate în ceea ce priveşte PFC-urile 
şi PNFC-urile. Aceasta se datorează faptului că aplicarea IPSAS 35 în sectoarele 
PFC şi PNFC ar duce mai degrabă la prezentarea din nou a situaţiilor financiare 
consolidate ale unei administraţii decât a situaţiilor financiare ale GGS. Acest lucru 
ar anula scopul prezentării de informaţii despre GGS ca o punte de legătură între 
situaţiile financiare întocmite în conformitate cu IPSAS-urile şi cele întocmite în 
conformitate cu bazele statistice de raportare financiară.

Raportarea pe segmente

BC10. IPSAS 18 prevede prezentarea separată a unor informaţii despre activităţi sau grupe 
de activităţi importante pentru evaluarea performanţelor entităţii în atingerea 
obi ec  tivelor sale, precum şi pentru procesul de luare a deciziilor. IPSAS 18 nu face 
distincţie între tranzacţiile de schimb şi alte tranzacţii decât cele de schimb şi eve-
nimente, sau între activităţile comerciale şi cele necomerciale ale administraţiei. 
Mai degrabă se axează pe expunerea veniturilor, cheltuielilor, activelor şi datoriilor 
asociate cu prestarea de servicii sau grupe de servicii majore – indiferent dacă 
aceste servicii sunt sau nu prestate de GGS din administraţie sau de PFC-uri şi 
PNFC-uri. Obiectivul raportării pe segmente nu este realizat prin prezentarea de 
informaţii despre GGS. Prin urmare, o administraţie care optează pentru prezen-
tarea de informaţii despre GGS trebuie să prezinte informaţii şi despre segmente.

BC11. Bazele statistice de raportare financiară prezintă informaţii despre costurile sau 
chel  tuielile administraţiei, clasificate după natura economică sau conform 
COFOG. Oricare dintre aceste baze de clasificare poate fi aplicată pentru a pre-
zenta informaţii suplimentare despre GGS. În unele cazuri se poate adopta o cla-
sificare COFOG pentru a prezenta informaţii pe segmente în situaţiile financiare 
consolidate ale unei administraţii.

Reconciliere

BC12. Informaţiile prezentate despre GGS în conformitate cu dispoziţiile prezentului 
standard pot diferi în ceea ce priveşte conţinutul şi forma de cele prezentate în 
bazele statistice de raportare financiară. 

BC13. IPSASB a examinat măsura în care administraţiilor care optează să prezinte 
informaţii despre GGS în conformitate cu prezentul standard trebuie să li se 
impună să prezinte o reconciliere (a) a prezentărilor despre GGS din situaţiile 
financiare cu (b) cele despre GGS din bazele statistice de raportare financiară. 
IPSASB a fost preocupat de faptul că dispoziţia respectivă poate impune costuri 
semnificative pentru persoanele care le întocmesc şi că aceste costuri pot fi mai 
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mari decât beneficiile în anumite jurisdicţii. Acest lucru ar descuraja administraţiile 
care altfel ar putea opta pentru prezentarea informaţiilor respective. În acest sens, 
IPSASB s-a interesat în mod special de măsura în care:

(a) Plasarea în timp a compilării situaţiilor financiare şi a informaţiilor statistice 
este de aşa natură încât o reconciliere ar putea fi finalizată în termenul necesar 
pentru ca situaţiile financiare să fie auditate şi semnate sau să primească 
apro bare pentru a fi emise în conformitate cu dispoziţiile legislative şi/sau 
ale IPSAS-urilor;

(b) Includerea unei astfel de dispoziţii ar declanşa un audit al reconcilierii şi 
poate chiar un audit privind rapoartele statistice; şi

(c) Este posibil ca entitatea să fie obligată să evalueze şi să clasifice din nou 
activele, datoriile, veniturile şi cheltuielile în conformitate cu dispoziţiile 
bazelor statistice de raportare financiară şi dacă acest lucru ar descuraja sau 
nu prezentarea de informaţii despre GGS.

BC14. Astfel, IPSASB a concluzionat că o astfel de reconciliere nu trebuie să fie obli-
gatorie în această etapă. Cu toate acestea, o reconciliere a informaţiilor despre 
GGS prezentate în conformitate cu dispoziţiile din prezentul standard cu privire 
la elementele echivalente din situaţiile financiare ale administraţiei întocmite în 
conformitate cu dispoziţiile IPSAS-urilor (a) este în concordanţă cu transparenţa 
sporită, (b) nu este oneroasă şi (c) ar fi folositoare utilizatorilor. Prezentarea unei 
reconcilieri a informaţiilor despre GGS prezentate în conformitate cu dispoziţiile 
prezentului standard şi a informaţiilor despre GGS prezentate conform bazelor 
statistice de raportare financiară nu este interzisă.

Revizuirea IPSAS 22 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC15. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. Această 
reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel: 

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea 
referitoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de Conta-
bilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a entităților 
din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1.
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Revizuirea IPSAS 22 ca rezultat al documentului Îmbunătățiri la IPSAS 2018

BC16. Punctul 37 se referă la „situațiile financiare primare”. Părțile interesate au exprimat 
preocupări cu privire la faptul că acest termen nu este definit în IPSAS și astfel 
ar putea genera confuzie. IPSASB a menționat că termenul „situații financiare” 
este utilizat în alte părți în IPSAS cu același sens. În consecință, IPSASB a fost de 
acord să standardizeze terminologia și să înlocuiască termenul „situații financiare 
primare” cu termenul „situații financiare” peste tot unde apare acest termen.
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Îndrumări de implementare
Prezentele îndrumări însoţesc, dar nu fac parte din IPSAS 22.

Structură ilustrativă a situaţiilor financiare 

Administraţia A – extras din situaţiile financiare

 Extras din Notele la situaţiile financiare

Notă: Prezentări de informaţii despre sectorul de stat (GGS)

Următoarele prezentări de informaţii sunt făcute pentru sectorul de stat (GGS). Ele 
reflectă politicile contabile adoptate în situaţiile financiare consolidate, cu excepţia 
faptului că dispoziţiile referitoare la consolidare au variat în ceea ce priveşte sectorul 
corporaţiilor financiare publice (PFC) şi sectorul corporaţiilor nefinanciare publice 
(PNFC). În conformitate cu dispoziţiile IPSAS 22, Prezentarea informaţiilor financiare 
privind sectorul de stat, PFC-urile şi PNFC-urile nu sunt consolidate în prezentările de 
informaţii despre GGS, dar sunt recunoscute ca investiţii ale GGS. Investiţiile în PFC şi 
PNFC sunt prezentate ca un singur element-rând evaluat la valoarea contabilă a activelor 
nete ale entităţilor în care s-a investit.

GGS cuprinde toate ministerele din administraţia centrală şi alte entităţi controlate de 
guvern care sunt în primul rând angajate în activităţi necomerciale. Aceste entităţi sunt:

 Ministerul x

   y

   z.

În timpul perioadei de raportare, activităţile legate de servicii poştale, efectuate anterior 
de Ministerul Comunicaţiilor, au fost reconstituite pe o bază comercială şi nu mai sunt 
incluse în informaţiile financiare prezentate pentru GGS.
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Situaţia poziţiei financiare pentru GGS – 
la 31 decembrie 20X2

(în mii unităţi monetare)
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Situaţia performanţei financiare pentru GGS – 
pentru anul încheiat la 31 decembrie 20X2 – Clasificarea funcţiei administraţiei

(în mii unităţi monetare)
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Situaţia performanţei financiare pentru GGS – 
pentru anul încheiat la 31 decembrie 20X2 – Clasificarea economică a 
cheltuielilor (Metodă alternativă de prezentare)

(în mii unităţi monetare)
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Situaţia modificărilor activelor nete / capitalurilor proprii pentru GGS –  
pentru anul încheiat la 31 decembrie 20X2

(în mii unităţi monetare)
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Situaţia fluxurilor de trezorerie pentru GGS – 
pentru anul încheiat la 31 decembrie 20X2

(în mii unităţi monetare)
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IPSAS 23 – VENITURI DIN ALTE TRANZACŢII DECÂT  
CELE DE SCHIMB (IMPOZITE ŞI TRANSFERURI)

Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020. 

IPSAS 23, Venituri din alte tranzacţii decât cele de schimb (impozite şi transferuri), 
a fost emis în decembrie 2006.

De la această dată, IPSAS 23 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● IPSAS 42, Beneficii sociale (emis în ianuarie 2019)

● IPSAS 41, Instrumente financiare (emis în august 2018)

● IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public (emis în ianuarie 
2017)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2015 (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Con tabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 2011 (emis în octombrie 2011)

● IPSAS 28, Instrumente financiare: prezentare (emis în ianuarie 2010)

● IPSAS 29, Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare (emis în ia-
nua rie 2010) 

● IPSAS 31, Imobilizări necorporale (emis în ianuarie 2010)

Tabelul punctelor modificate în IPSAS 23

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

Secţiunea Introducere Eliminată Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

octombrie 2011

1 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

2 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

IPSAS 42 ianuarie 2019

3 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

4 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

5 Modificat IPSAS 29 ianuarie 2010

6 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

10 Modificat IPSAS 29 ianuarie 2010

31 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

37 Modificat IPSAS 28 ianuarie 2010

43 Modificat IPSAS 41 august 2018

87 Modificat IPSAS 29 ianuarie 2010

105A Modificat IPSAS 29 ianuarie 2010

IPSAS 41 august 2018

105B Nou IPSAS 29 ianuarie 2010

106 Modificat IPSAS 29 ianuarie 2010

116 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

117 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

118 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

119 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

120 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

121 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

122 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015

123 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

124A Nou IPSAS 28 ianuarie 2010

124B Nou IPSAS 29 ianuarie 2010

124C Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

124D Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

124E Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

124F Nou IPSAS 41 august 2018

124G Nou IPSAS 42 ianuarie 2019

125 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015

IG27 Modificat IPSAS 31 ianuarie 2010

IG54 Modificat IPSAS 29 ianuarie 2010

IPSAS 41 august 2018

Titlul dinaintea  
punctului IG55

Nou IPSAS 41 august 2018

IG55 Nou IPSAS 41 august 2018

IG56 Nou IPSAS 41 august 2018

Titlul dinaintea  
punctului IG57

Nou IPSAS 41 august 2018

IG57 Nou IPSAS 41 august 2018

IG58 Nou IPSAS 41 august 2018

IG59 Nou IPSAS 41 august 2018
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 23, Venituri din 
alte tranzacţii decât cele de schimb (impozite şi transferuri), este prezentat la punc-
tele 1-125. Toate punctele au autoritate egală. IPSAS 23 trebuie citit în contextul 
obiec tivului său, al Bazei pentru concluzii, al Prefeţei la Standardele Internaţiona-
le de Contabilitate pentru Sectorul Public şi al Cadrului general conceptual de 
ra  por tare financiară cu scop general pentru entităţile din sectorul public. IPSAS 3, 
Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori, oferă o bază pentru 
selectarea şi aplicarea politicilor contabile în absenţa unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
1. Obiectivul prezentului standard este de a prescrie dispoziţiile pentru raportarea 

financiară a veniturilor rezultate din alte tranzacţii decât cele de schimb, cu 
excepţia altor tranzacţii decât cele de schimb care dau naştere unei combinări de 
operațiuni din sectorul public. Prezentul standard tratează aspectele care trebuie 
analizate la recunoaşterea şi evaluarea veniturilor obţinute din alte tranzacţii 
decât cele de schimb, inclusiv identificarea contribuţiilor de la proprietari.

Domeniu de aplicare
2. O entitate care întocmeşte şi prezintă situaţii financiare conform conta-

bilităţii pe bază de angajamente trebuie să aplice prezentul standard la 
contabilizarea veniturilor obţinute din alte tranzacţii decât cele de schimb. 
Prezentul standard nu se aplică:

(a) Unei combinări de operațiuni din sectorul public care este o altă 
tranzacție decât cea de schimb; și

(b) Contribuțiilor la schemele de beneficii sociale care sunt contabilizate 
conform punctelor 26-31 din IPSAS 42, Beneficii sociale (abordarea 
bazată pe asigurări).

3. [Eliminat]

4. [Eliminat]

5. Prezentul standard tratează veniturile din alte tranzacţii decât cele de schimb. 
Veniturile din tranzacţiile de schimb sunt tratate în IPSAS 9, Venituri din 
tranzacţii de schimb. Cu toate că veniturile obţinute de entităţile din sectorul 
public derivă atât din tranzacţii de schimb, cât şi din alte tranzacţii decât cele de 
schimb, majoritatea veniturilor guvernelor şi ale entităţilor din sectorul public 
sunt, de obicei, generate din alte tranzacţii decât cele de schimb, cum ar fi:

(a) Impozite; şi 

(b) Transferuri (fie în numerar, fie nemonetare), inclusiv subvenţii, ştergerea 
datoriilor, amenzi, moşteniri, cadouri, donaţii, bunuri şi servicii în natură, 
precum şi proporţia din afara pieţei din împrumuturile de concesiune 
primite.

6. Guvernele pot reorganiza sectorul public prin fuziunea unor entități din sec-
torul public și divizarea altor entități în două sau mai multe entități separate. 
O combinare de operațiuni din sectorul public are loc atunci când două sau 
mai multe operațiuni sunt reunite pentru a forma o entitate raportoare. Aceste 
restructurări nu implică în mod obișnuit o entitate care achiziționează o altă 
operațiune sau entitate, dar pot avea drept rezultat o entitate nouă sau existentă 
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care achiziționează toate activele și datoriile unei alte operațiuni sau entități. 
Combinările de operațiuni din sectorul public se contabilizează în conformitate 
cu IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public.

Definiţii
7. Următorii termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul specificat 

în continuare: 

 Condiţiile impuse activelor transferate sunt prevederi care specifică faptul 
că beneficiile economice viitoare sau potenţialul de servicii înglobate în 
activ trebuie să fie consumate de beneficiar conform înţelegerii, iar în caz 
contrar, beneficiile economice viitoare sau potenţialul de servicii trebuie 
returnate entităţii care le-a transferat.

 Controlul asupra unui activ apare atunci când entitatea poate utiliza activul 
sau beneficia într-un alt mod de activ pentru atingerea obiectivelor sale şi 
poate exclude sau reglementa printr-o altă modalitate accesul altor părţi 
la acel beneficiu.

 Cheltuielile plătite prin sistemul fiscal sunt sume care sunt disponibile 
be  neficiarilor indiferent dacă aceştia plătesc sau nu impozite.

 Amenzile sunt beneficii economice sau potenţial de servicii obţinute sau 
care vor fi obţinute de către entităţile din sectorul public, conform deciziei 
unui tribunal sau a unui alt organism de impunere a legii, drept consecinţă 
a încălcării legilor sau reglementărilor.

 Restricţiile asupra activelor transferate sunt prevederi care limitează sau 
influenţează scopurile în care poate fi utilizat un activ transferat, dar care 
nu menţionează că beneficiile economice viitoare sau potenţialul de servicii 
trebuie să fie returnate entităţii care transferă activul dacă acesta nu a fost 
utilizat în scopurile menţionate.

 Prevederile referitoare la activele transferate sunt termene din legi, re gle-
mentări sau dintr-un angajament irevocabil impuse asupra utilizării unui 
activ transferat de către entităţi externe entităţii raportoare.

 Facilităţile fiscale sunt prevederi preferenţiale ale legii fiscale care oferă 
anu mitor contribuabili con cesii care nu sunt accesibile pentru alţii.

 Evenimentul impozabil este evenimentul care, conform prevederilor gu
vernului, legislativului sau unei alte autorităţi, va fi supus impozitării.

 Impozitele sunt beneficii economice sau potenţial de servicii care sunt plă-
tite sau care trebuie plătite obligatoriu entităţilor din sectorul public, în 
conformitate cu legile şi/sau reglementările, stabilite pentru a oferi veni
turi guvernului. Impozitele nu includ amenzile sau alte penalizări impuse 
pentru încălcarea legii.
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 Transferurile sunt intrări de beneficii economice viitoare sau potenţial de 
servicii din alte tranzacţii decât cele de schimb, cu excepţia impozitelor.

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat.

Alte tranzacţii decât cele de schimb

8. În anumite tranzacţii este evident că există un schimb de valoare aproxi mativ 
egală. Acestea sunt tranzacţii de schimb şi sunt tratate în alte IPSAS-uri.

9. În alte tranzacţii, o entitate primeşte direct ca rezultat resurse gratuite sau la 
o contravaloare nominală. Acestea sunt în mod clar alte tranzacţii decât cele 
de schimb şi sunt tratate în prezentul standard. De exemplu, contribuabilii 
plătesc impozite pentru că legislaţia fiscală prevede obligativitatea de a plăti 
acele impozite. În timp ce administraţia fiscală oferă o varietate de servicii 
publice pentru contribuabili, acest lucru nu este valabil şi pentru plata taxelor 
şi impozitelor.

10. Există încă un grup de alte tranzacţii decât cele de schimb în cazul cărora en-
titatea poate furniza doar o parte din contravaloare direct în schimbul resurse-
lor primite, dar respectiva contravaloare nu aproximează valoarea justă a 
resurselor primite. În aceste cazuri, entitatea determină dacă există o combinaţie 
de tranzacţii de schimb şi alte tranzacţii decât cele de schimb, fiecare element 
al acestora fiind recunoscut separat. De exemplu, o entitate primeşte o finanţare 
de 6 milioane u.m. din partea unei agenţii de dezvoltare multilaterală. Acordul 
stipulează că entitatea trebuie să ramburseze 5 milioane u.m. din finanţarea 
primită pe parcursul unei perioade de 10 ani, cu o dobândă de 5%, în timp ce 
rata dobânzii pe piaţă pentru un împrumut similar este de 11%. Entitatea a 
pri mit efectiv o subvenţie de 1 milion u.m. (6 milioane u.m. primite minus 
5 mi li oa ne u.m. care trebuie rambursate) şi a semnat un împrumut de concesi-
une de 5 mi lioane u.m. care atrage o dobândă cu 6% mai mică decât rata 
dobânzii pe piaţă pentru un împrumut similar. Subvenţia de 1 milion u.m. 
primită, precum şi partea din afara pieţei a plăţilor dobânzii în conformitate cu 
termenele acordului reprezintă alte tranzacţii decât cele de schimb. Capitalul 
con tractual şi plăţile dobânzii pe parcursul perioadei împrumutului reprezintă 
tranzacţii de schimb.

11. Există şi tranzacţii suplimentare unde nu este foarte clar dacă sunt tranzacţii 
de schimb sau alte tranzacţii decât cele de schimb. În aceste cazuri, o analiză 
de fond a tranzacţiei va stabili dacă tranzacţiile sunt de schimb sau reprezintă 
alte tranzacţii decât cele de schimb. De exemplu, vânzarea de bunuri este în 
mod normal clasificată drept o tranzacţie de schimb. Dacă totuşi tranzacţia este 
efectuată la un preţ subvenţionat, şi anume un preţ care nu este aproximativ 
egal cu valoarea justă a bunurilor vândute, tranzacţia respectivă se încadrează 
în definiţia altor tranzacţii decât cele de schimb. Pentru a stabili dacă fondul 



VENITURI DIN ALTE TRANZACŢII DECÂT CELE DE SCHIMB 
(IMPOZITE ŞI TRANSFERURI)

IPSAS 23 802

unei tranzacţii este cel al unei tranzacţii de schimb sau al unei alte tranzacţii 
decât cea de schimb, trebuie să se aplice raţionamentul profesional. În plus, 
entităţile pot beneficia de reduceri comerciale, reduceri la cantitate sau de alte 
reduceri din preţul cotat al activelor din diverse motive. Aceste reduceri de preţ 
nu reprezintă neapărat faptul că tranzacţia este o altă tranzacţie decât cea de 
schimb.

Venituri

12. Veniturile cuprind intrările brute de beneficii economice sau potenţial de servicii 
primite şi de primit de către entitatea raportoare, ceea ce reprezintă o creştere a 
activelor nete / capitalurilor proprii, cu excepţia creşterilor aferente contribuţiilor 
de la proprietari. Sumele colectate în calitate de agent guvernamental sau altă 
organizaţie guvernamentală sau alte terţe părţi nu vor determina o creştere a 
activelor nete sau a veniturilor agentului. Acest lucru se întâmplă deoarece 
agentul nu poate controla utilizarea, sau nu poate beneficia în alte condiţii de 
pe urma, activelor colectate în urmărirea obiectivelor sale. 

13. În cazul în care o entitate suportă nişte costuri aferente veniturilor rezultate 
dintr-o altă tranzacţie decât cea de schimb, venitul este intrarea brută de bene-
ficii economice viitoare sau potenţial de servicii, iar orice ieşire de resurse 
este recunoscută drept un cost al tranzacţiei. De exemplu, dacă unei entităţi 
ra portoare i se impune să plătească costurile de livrare şi instalare aferente trans-
ferului unui element al unei instalaţii de la o altă entitate, atunci acele costuri 
sunt recunoscute separat faţă de venitul din transferul elementului instalaţiei. 
Costurile de livrare şi instalare sunt incluse în valoarea recunoscută drept un 
activ în conformitate cu IPSAS 17, Imobilizări corporale.

Prevederi

14. Activele pot fi transferate cu speranţa şi/sau înţelegerea că vor fi folosite într-un 
anumit fel şi, prin urmare, că entitatea beneficiară va acţiona sau va presta într-un 
anumit fel. În cazul în care legile, reglementările sau angajamentele irevocabile 
cu părţi externe impun anumite termene privind utilizarea activelor transfe -
rate de beneficiar, termenele respective reprezintă prevederi conform definiţiei 
din prezentul standard. O caracteristică esenţială a prevederilor, aşa cum sunt 
de fi nite în prezentul standard, este faptul că o entitate nu îşi poate impune ei 
înseşi o prevedere, nici direct, nici printr-o entitate pe care o controlează. 

15. Prevederile referitoare la un activ transferat pot fi condiţii sau restricţii. În timp 
ce condiţiile şi restricţiile îi pot impune unei entităţi să utilizeze sau să consume 
beneficiile economice viitoare sau potenţialul de servicii încorporate într-un 
activ pentru un anumit scop (obligaţia de performanţă) la recunoaşterea iniţială, 
numai condiţiile impun ca beneficiile economice viitoare sau potenţialul de 
servicii să fie returnate entităţii care transferă activul în cazul în care se încalcă 
prevederea (obligaţia de returnare). 
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16. Prevederile sunt aplicabile prin procese juridice sau administrative. În cazul 
în care un termen din legi, reglementări sau alte angajamente irevocabile este 
inaplicabil, acesta nu reprezintă o prevedere conform definiţiei din prezentul 
standard. Obligaţiile implicite nu rezultă din prevederi. IPSAS 19, Provizioane, 
datorii contingente şi active contingente, stabileşte dispoziţiile de recunoaştere 
şi evaluare a obligaţiilor implicite.

Condiţii impuse activelor transferate

17. Condiţiile impuse activelor transferate (denumite în continuare condiţii) impun 
ca entitatea să consume beneficiile economice viitoare sau potenţialul de ser-
vicii ale activelor conform specificaţiilor sau să returneze entităţii care transferă 
beneficiile economice viitoare sau potenţialul de servicii în cazul încălcării 
condiţiilor. Prin urmare, beneficiarul îşi asumă o obligaţie actuală de a transfera 
către terţe părţi beneficiile economice viitoare sau potenţialul de servicii atunci 
când iniţial câştigă controlul asupra unui activ supus unei condiţii. Aceasta 
se datorează faptului că beneficiarul nu poate evita ieşirea de resurse, fiind 
ne cesar să consume beneficiile economice viitoare sau potenţialul de servicii 
încorporate în activul transferat la livrarea anumitor bunuri sau servicii către 
terţi sau, altfel, să returneze entităţii care transferă activul beneficiile economice 
viitoare sau potenţialul de servicii. Prin urmare, în cazul în care un beneficiar 
recunoaşte iniţial un activ care este supus unei condiţii, beneficiarul îşi asumă, 
de asemenea, datoria. 

18. Ca o facilitare a sarcinii administraţiei, un activ transferat, alte beneficii eco-
nomice viitoare sau potenţialul de servicii pot fi returnate în mod eficient 
prin deducerea sumei care urmează să fie returnată din alte active care vor fi 
trans ferate în alte scopuri. Entitatea raportoare va recunoaşte valorile brute în 
situaţiile sale financiare, şi anume entitatea va recunoaşte o reducere a activelor 
şi datoriilor pentru returnarea activului în baza termenelor condiţiei încălcate, şi 
va reflecta recunoaşterea activelor, a datoriilor şi/sau a veniturilor pentru noul 
transfer. 

Restricţii asupra activelor transferate

19. Restricţiile asupra activelor transferate (denumite în continuare restricţii) nu 
includ o dispoziţie ca activul transferat, alte beneficii economice viitoare sau 
potenţialul de servicii să fie returnate entităţii care transferă activul dacă activul 
nu este instalat conform specificaţiilor. Prin urmare, câştigarea controlului asu-
pra unui activ supus unei restricţii nu îi impune beneficiarului obligaţia actuală 
de a transfera unor terţe părţi beneficiile economice viitoare sau potenţialul de 
servicii atunci când controlul asupra activului este câştigat iniţial. În cazul în 
care un beneficiar încalcă o restricţie, entitatea care transferă sau o altă parte 
poate avea opţiunea de a căuta o sancţiune împotriva beneficiarului, de exemplu, 
aducând problema în faţa unei instanţe sau unui tribunal, sau printr-un proces 
administrativ cum ar fi o directivă a unui ministru din guvern sau a unei alte 
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autorităţi, sau în alt mod. Astfel de acţiuni ar putea determina entitatea să pună 
în practică restricţia sau să se confrunte cu o sancţiune civilă sau penală pentru 
încălcarea deciziei unei instanţe, a unui tribunal sau a unei autorităţi. O astfel 
de sancţiune nu este suportată ca urmare a dobândirii activului, ci ca urmare a 
încălcării restricţiei.

Prevalarea economicului asupra juridicului

20. Pentru a stabili dacă o prevedere este o condiţie sau o restricţie, este necesar 
să se ia în considerare fondul economic din punctul de vedere al termenelor 
prevederii, şi nu doar forma juridică. Simpla prevedere că, de exemplu, un activ 
transferat trebuie să fie consumat în furnizarea de bunuri şi servicii către terţe 
părţi sau să fie returnat entităţii care transferă activul este în sine insuficientă 
pentru a genera o datorie atunci când entitatea câştigă controlul asupra activului. 

21. Pentru a stabili dacă o prevedere reprezintă o condiţie sau o restricţie, entitatea 
analizează dacă dispoziţia de a returna activul, alte beneficii economice viitoare 
sau potenţialul de servicii este aplicabilă, iar aceasta poate fi pusă în aplicare 
de către entitatea care transferă activul. În cazul în care entitatea care transferă 
activul nu poate impune dispoziţia de a returna activul, alte beneficii economice 
viitoare sau potenţialul de servicii, prevederea nu corespunde definiţiei unei 
condiţii şi va fi considerată restricţie. Dacă experienţa anterioară cu entitatea 
care transferă activul indică faptul că aceasta nu aplică niciodată dispoziţia de 
a returna activul transferat, alte beneficii economice viitoare sau potenţialul de 
servicii atunci când au loc încălcările, entitatea beneficiară poate concluziona 
că prevederea are forma juridică, dar nu şi fondul economic al unei condiţii şi 
este, prin urmare, o restricţie. În cazul în care entitatea nu are nicio experienţă 
cu entitatea care transferă activul, sau nu a încălcat prevederile care ar cere 
entităţii care transferă activul să decidă dacă să aplice returnarea activului, a 
altor beneficii economice viitoare sau a potenţialului de servicii, şi nu are nicio 
probă contrară, aceasta presupune că entitatea care transferă activul pune în 
aplicare prevederea care, prin urmare, corespunde definiţiei unei condiţii. 

22. Definiţia unei condiţii îi impune entităţii beneficiare o obligaţie privind per-
for manţa – şi anume beneficiarului i se impune să consume beneficiile econo-
mice viitoare sau potenţialul de servicii integrate în activul transferat, conform 
specificaţiilor, sau să returneze activul ori alte beneficii economice viitoare 
sau potenţialul de servicii entităţii care transferă activul. Pentru a corespunde 
definiţiei unei condiţii, obligaţia privind performanţa va fi legată de fondul 
economic, nu numai de forma juridică, şi este prevăzută ca fiind o consecinţă a 
condiţiei în sine. Un termen al unui acord de transfer care prevede că entitatea 
nu are altă alternativă decât să efectueze o acţiune poate conduce la concluzia 
că respectivul termen nu este în fond nici condiţie şi nici restricţie. Acest lucru 
se întâmplă deoarece, în astfel de cazuri, termenele transferului în sine nu impun 
entităţii beneficiare o obligaţie privind performanţa. 
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23. Pentru a îndeplini criteriile de recunoaştere drept o datorie este necesară pro-
ba bilitatea unei ieşiri de resurse, iar performanţa comparată cu condiţia este 
obligatorie şi poate fi evaluată. Prin urmare, va trebui ca o condiţie să speci-
fice astfel de aspecte legate de natura sau cantitatea de bunuri şi servicii care 
urmează a fi furnizate sau de natura activelor care urmează a fi achiziţionate, 
după caz, şi, dacă este cazul, de perioadele în care va apărea performanţa. În 
plus, performanţa va trebui monitorizată în mod continuu de către entitatea sau 
în numele entităţii care transferă activul. Acest lucru este valabil mai ales atunci 
când o prevedere stipulează o rambursare proporţională a valorii echivalente a 
activului în cazul în care entitatea îndeplineşte parţial dispoziţiile condiţiei şi 
s-a aplicat obligaţia de rambursare dacă în trecut au apărut eşecuri semnificative 
privind îndeplinirea condiţiei.

24. În unele cazuri, un activ poate fi transferat sub rezerva prevederii ca acesta 
să fie returnat entităţii care transferă activul în situaţia în care nu survine un 
anumit eveniment viitor. Aceasta se poate produce atunci când, de exemplu, 
o administraţie naţională furnizează fonduri către o entitate guvernamentală 
regională sub re zerva prevederii ca entitatea să adune o contribuţie echivalentă. 
În aceste cazuri, o obligaţie de rambursare nu apare până în momentul în care 
se preconizează că prevederea va fi încălcată şi o datorie nu este recunoscută 
până la îndeplinirea criteriilor de recunoaştere.

25. Cu toate acestea, beneficiarii vor trebui să analizeze dacă aceste transferuri 
sunt de natura unei încasări în avans. În prezentul standard, încasarea în avans 
se referă la resursele primite înainte de un eveniment impozabil sau de un an-
gajament de transfer care devine irevocabil. Încasările în avans generează un 
activ şi o obligaţie actuală, deoarece angajamentul de transfer nu a devenit încă 
irevocabil. În cazul în care astfel de transferuri sunt de natura unei tranzacţii 
de schimb, acestea vor fi tratate în conformitate cu IPSAS 9.

Impozite

26. Impozitele sunt sursa majoră de venit pentru multe administraţii şi alte entităţi 
din sectorul public. Impozitele sunt definite la punctul 7 ca fiind beneficii 
economice obligatoriu plătite sau de plătit către entităţile din sectorul public, 
în conformitate cu legile sau cu reglementările, stabilite pentru a furniza veni-
turi către guvern, cu excepţia amenzilor sau a altor sancţiuni aplicate pentru 
încălcări ale legilor sau reglementărilor. Transferurile neobligatorii către guvern 
sau entităţi din sectorul public, cum ar fi donaţiile şi plata taxelor, nu sunt im-
pozite, deşi acestea pot fi rezultatul unor alte tranzacţii decât cele de schimb. 
Guvernul percepe impozite de la persoane fizice şi de la alte entităţi, denumite 
contribuabili, în cadrul jurisdicţiei sale, prin utilizarea puterilor sale suverane. 

27. Legile şi reglementările fiscale pot varia semnificativ de la jurisdicţie la ju ris-
dicţie, dar au o serie de caracteristici comune. Legile şi reglementările fiscale 
(a) prevăd un drept al guvernului de a colecta impozite, (b) identifică baza de 
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calcul a acestora şi (c) stabilesc proceduri de gestionare a impozite lor, şi anume 
proceduri pentru calcularea impozitului de încasat şi pentru asigurarea încasării 
plăţii. Legile şi reglementările fiscale impun adesea contribuabililor să depună 
declaraţii de venit periodice la agenţia guvernamentală care gestionează un 
anumit impozit. Contribuabilul, în general, oferă detalii şi dovezi cu privire la 
nivelul de activitate care face obiectul impozitului, fiind calculată şi valoarea 
impozitului de încasat de către guvern. Modalităţile de încasare a impozitelor 
sunt foarte diferite, dar sunt în mod normal concepute pentru a se asigura în-
casarea plăţilor de către guvern în mod regulat fără a se recurge la acţiuni în 
justiţie. Legile fiscale sunt de obicei puse în aplicare în mod riguros şi adesea 
impun sancţiuni severe cu privire la persoanele fizice sau alte entităţi care 
încalcă legea.

28. Încasările în avans, fiind sume primite în avans de la evenimentul impozabil, 
pot apărea şi în legătură cu impozitele.

Analiza intrărilor iniţiale de resurse din alte tranzacţii decât cele 
de schimb 

29. O entitate va recunoaşte un activ care rezultă dintr-o altă tranzacţie decât cea 
de schimb atunci când câştigă controlul resurselor care corespund definiţiei 
unui activ şi îndeplinesc criteriile de recunoaştere. În anumite situaţii, cum ar fi 
cazul în care un creditor face o scutire de la plata unei datorii, ar putea apărea o 
scădere a valorii contabile a unei datorii recunoscute anterior. În aceste cazuri, 
în loc să recunoască un activ, entitatea scade valoarea contabilă a datoriei. În 
unele cazuri, câştigarea controlului asupra activului poate atrage şi obligaţii 
pe care entitatea le va recunoaşte ca o datorie. Contribuţiile de la proprietari 
nu creează venituri, astfel încât fiecare tip de tranzacţie este analizat şi toate 
contribuţiile de la proprietari sunt contabilizate separat. În conformitate cu 
abordarea din prezentul standard, entităţile vor analiza alte tranzacţii decât cele 
de schimb pentru a stabili elementele situaţiilor financiare cu scop general care 
vor fi recunoscute ca rezultat al tranzacţiilor. Diagrama de pe pagina următoare 
ilustrează procesul analitic pe care o entitate îl efectuează atunci când există o 
intrare de resurse pentru a se stabili dacă apar sau nu venituri. Prezentul standard 
corespunde structurii diagramei. Dispoziţiile pentru tratarea tranzacţiilor sunt 
prevăzute la punctele 30-115.
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Ilustrarea analizei intrărilor iniţiale de resurse

1. Diagrama este doar în scop ilustrativ, nu înlocuieşte prezentul standard. Ea este oferită ca un sprijin în 
interpretarea prezentului standard.

2. În anumite situaţii, cum ar fi cazul în care un creditor face o scutire de la plata unei datorii, ar putea apărea 
o scădere a valorii contabile a unei datorii recunoscute anterior. În aceste cazuri, în loc să recunoască 
un activ, entitatea scade valoarea contabilă a datoriei.

3. Pentru a stabili dacă entitatea a îndeplinit toate obligaţiile actuale se vor lua în considerare aplicarea 
definiţiei condiţiilor impuse unui activ transferat şi criteriile de recunoaştere a unei datorii.
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Recunoaşterea activelor
30. Activele sunt definite în IPSAS 1 ca fiind resurse controlate de o entitate ca 

urmare a unor evenimente trecute şi de la care se preconizează că vor decurge 
beneficii economice viitoare sau potenţial de servicii pentru entitate.

31. O intrare de resurse dintr-o altă tranzacţie decât cea de schimb, cu excep ţia 
serviciilor în natură, care corespunde definiţiei unui activ va fi recunoscută 
ca activ doar în cazul în care:

(a) Este probabil ca beneficiile economice viitoare sau potenţialul de 
servicii asociate activului să revină entităţii; şi

(b) Valoarea justă a activului poate fi evaluată în mod fiabil1.

Control asupra unui activ

32. Capacitatea de a exclude sau reglementa accesul altora la beneficiile activului 
este un element esenţial de control care face diferenţa între activele entităţii 
şi acele bunuri publice la care au acces şi de care beneficiază toate entităţile. 
În sectorul public, guvernele exercită un rol de reglementare asupra anumi-
tor activităţi, de exemplu, instituţii financiare sau fonduri de pensii. Acest 
rol de reglementare nu înseamnă neapărat că astfel de elemente reglementate 
corespund definiţiei unui activ al guvernului sau îndeplinesc criteriile de 
recunoaştere a unui activ în situaţiile financiare cu scop general ale guvernului 
care reglementează aceste active. În conformitate cu punctul 98, entităţile pot, 
dar nu li se impune să recunoască serviciile în natură.

33. Un anunţ privind intenţia de a transfera resurse către o entitate din sectorul public 
nu este în sine suficient pentru a identifica resursele drept controlate de un bene-
ficiar. De exemplu, dacă o şcoală publică ar fi distrusă de un incendiu forestier şi 
guvernul şi-ar anunţa intenţia de a transfera fonduri pentru a reconstrui şcoala, 
atunci şcoala nu ar recunoaşte o intrare de resurse (resurse de primit) la data 
anunţului. În împrejurările în care este necesar un acord de transfer înainte ca 
resursele să fie transferate, o entitate beneficiară nu va identifica resursele drept 
controlate până în momentul în care contractul este irevocabil, deoarece entitatea 
beneficiară nu poate exclude sau reglementa accesul entităţii care transferă la 
resurse. În multe cazuri, entitatea va trebui să asigure aplicabilitatea controlului 
său asupra resurselor înainte de a putea recunoaşte un activ. Dacă o entitate nu 
are o pretenţie executorie cu privire la resurse, atunci aceasta nu poate exclude 
sau reglementa accesul entităţii care transferă la aceste resurse.

1 Informațiile fiabile nu conțin erori semnificative, nu sunt părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere 
că reprezintă exact ceea ce susțin că reprezintă sau ceea ce se așteaptă, în mod rezonabil, să reprezinte. 
Punctul BC16 din IPSAS 1 detaliază abordarea tranzitorie pentru explicarea fiabilității.
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Eveniment trecut

34. În mod normal, entităţile din sectorul public obţin active de la guverne, de la 
alte entităţi, inclusiv de la contribuabili, le cumpără sau le produc. Prin ur-
mare, evenimentul trecut care generează controlul asupra unui activ poate fi o 
achiziţie, un eveniment impozabil sau un transfer. Tranzacţiile sau evenimentele 
preconizate să se producă în viitor nu generează ele însele active – de exemplu, 
intenţia de a percepe impozite nu este un eveniment trecut care generează un 
activ sub forma unei pretenţii faţă de un contribuabil.

Intrări probabile de resurse

35. O intrare de resurse este probabilă atunci când gradul de probabilitate ca intrarea 
să aibă loc este ridicat. Pentru această determinare, entitatea se bazează pe 
experienţa anterioară cu tipuri similare de fluxuri de resurse şi pe preconizările 
sale cu privire la contribuabil sau la entitatea care transferă. De exemplu, în 
cazul în care (a) un guvern este de acord să transfere fonduri către o entitate din 
sectorul public (entitate raportoare), (b) acordul este irevocabil şi (c) guvernul 
are un istoric privind transferarea de resurse convenite, este probabil ca intrarea 
să aibă loc, cu toate că fondurile nu au fost transferate la data de raportare.

Active contingente

36. Un element care are caracteristicile esenţiale ale unui activ, dar care nu înde-
plineşte criteriile de recunoaştere poate fi prezentat în note drept activ contingent 
(a se vedea IPSAS 19).

Contribuţii de la proprietari

37. Contribuţiile de la proprietari sunt definite în IPSAS 1. Pentru ca o tranzacţie 
să se califice drept o contribuţie de la proprietari este necesar să fie îndeplinite 
caracteristicile identificate în cadrul acelei definiţii. Pentru a determina dacă 
o tranzacţie corespunde definiţiei unei contribuţii de la proprietari se va lua 
în considerare mai mult fondul decât forma tranzacţiei. Punctul 38 identifică 
forma pe care o pot lua contribuţiile de la proprietari. Dacă, în pofida formei 
tranzacţiei, fondul este în mod clar cel al unui împrumut sau al unui alt fel de 
datorii sau de venit, atunci entitatea va recunoaşte ca atare acest lucru şi va 
realiza o prezentare de informaţii adecvată în notele la situaţiile financiare cu 
scop general, dacă acestea sunt semnificative. De exemplu, dacă o tranzacţie 
are scopul de a fi o contribuţie de la proprietari, dar stipulează că entitatea ra-
portoare va plăti distribuiri fixe către entitatea care transferă, cu un rezultat al 
investiţiei entităţii care transferă la un moment specific în viitor, atunci tranzacţia 
este specifică mai mult unui împrumut. Pentru angajamentele contractuale, o 
entitate va avea, de asemenea, în vedere îndrumările din IPSAS 28, Instrumente 
financiare: prezentare, atunci când va distinge între datorii şi contribuţiile de 
la proprietari.
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38. De exemplu, o contribuţie de la proprietari poate fi dovedită prin:

(a) Desemnarea oficială a transferului (sau a unei clase de astfel de trans-
feruri) de către contribuabil sau de către o entitate care controlează a 
contribuabilului ca făcând parte din activele nete / capitalurile proprii 
cu care a contribuit beneficiarul, fie înainte de a avea loc contribuţia, 
fie la mo mentul contribuţiei;

(b) Un acord oficial, în ceea ce priveşte contribuţia, prin care este stabilit sau 
este sporit un interes financiar existent în activele nete / capitalurile proprii 
ale beneficiarului care pot fi vândute, transferate sau răscumpărate; sau

(c) Emiterea de instrumente de capitaluri proprii, în raport cu contribuţia, 
care pot fi vândute, transferate sau răscumpărate.

Componente de schimb şi alte componente decât cele de schimb ale unei 
tranzacţii

39. Punctele 40 şi 41 de mai jos tratează circumstanţele în care o entitate câştigă 
controlul asupra resurselor care încorporează beneficii economice viitoare sau 
potenţial de servicii, altele decât contribuţiile de la proprietari.

40. Punctul 11 din IPSAS 9 defineşte tranzacţiile de schimb şi alte tranzacţii decât 
cele de schimb, iar punctul 10 din prezentul standard prevede faptul că o 
tran zacţie poate include două componente, o componentă de schimb şi o altă 
componentă decât cea de schimb.

41. Atunci când un activ este achiziţionat printr-o tranzacţie care are o componentă 
de schimb şi o altă componentă decât cea de schimb, entitatea recunoaşte com-
ponenta de schimb în conformitate cu principiile şi dispoziţiile altor IPSAS-uri. 
Componenta care nu este una de schimb este recunoscută în conformitate cu 
principiile şi dispoziţiile prezentului standard. Pentru a stabili dacă o tranzacție 
are componente de schimb identificabile și alte componente decât cele de 
schimb identificabile trebuie să se aplice raționamentul profesional. În cazul 
în care nu este posibil să se distingă în mod separat componentele de schimb 
faţă de alte componente decât cele de schimb, tranzacţia este tratată ca fiind o 
altă tranzacţie decât cea de schimb.

Evaluarea activelor la recunoaşterea iniţială

42. Un activ dobândit dintr-o altă tranzacţie decât cea de schimb trebuie eva-
luat iniţial la valoarea sa justă de la data achiziţiei.

43. Consecvent cu IPSAS 12, Stocuri, IPSAS 16, Investiții imobiliare, IPSAS 17, 
Imobilizări corporale, și IPSAS 41, Instrumente financiare, activele dobân-
dite prin alte tranzacții decât cele de schimb sunt evaluate la valoarea justă 
de la data achiziției. 
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Recunoaşterea veniturilor din alte tranzacţii decât cele de schimb
44. O intrare de resurse dintr-o altă tranzacţie decât cea de schimb recunoscută 

ca activ trebuie să fie recunoscută ca venit, cu excepţia cazului în care da-
toria este, de asemenea, recunoscută în raport cu intrarea respectivă.

45. Pe măsură ce o entitate îndeplineşte o obligaţie actuală, recunoscută ca o 
datorie aferentă unei intrări de resurse dintr-o altă tranzacţie decât cea de 
schimb recunoscută ca activ, trebuie redusă valoarea contabilă a da toriei 
recunoscute şi se va recunoaşte o valoare a veniturilor egală cu reducerea 
respectivă.

46. Atunci când o entitate recunoaşte o creştere a activelor nete drept rezultat al 
unei alte tranzacţii decât cea de schimb, aceasta recunoaşte veniturile. Dacă a 
recunoscut o datorie aferentă intrării de resurse rezultate dintr-o altă tranzacţie 
decât cea de schimb, atunci când datoria este redusă ulterior, deoarece apare 
evenimentul impozabil sau se îndeplineşte o condiţie, aceasta va recunoaşte 
veniturile. În cazul în care o intrare de resurse respectă definiţia contribuţiilor 
de la proprietari, ea nu este recunoscută ca datorie sau venit.

47. Plasarea în timp pentru recunoaşterea veniturilor este determinată de natura 
condiţiilor şi de decontarea lor. De exemplu, dacă o condiţie specifică faptul că 
entitatea trebuie să ofere către terţe părţi bunuri sau servicii sau să ramburseze 
fondurile neutilizate entităţii care transferă, atunci veniturile sunt recunoscute 
ca bunuri sau servicii prestate. 

Evaluarea veniturilor din alte tranzacţii decât cele de schimb
48. Veniturile din alte tranzacţii decât cele de schimb se evaluează la valoarea 

majorării activelor nete recunoscute de entitate.

49. Atunci când, ca urmare a unei alte tranzacţii decât cea de schimb, o entitate 
recunoaşte un activ, aceasta recunoaşte şi veniturile echivalente cu valoarea acti-
vului evaluată în conformitate cu punctul 42, cu excepţia cazului în care trebuie 
să se recunoască şi o datorie. În cazul în care este necesar să se recunoască o 
datorie, aceasta se evaluează în conformitate cu dispoziţiile de la punctul 57, 
iar valoarea majorării activelor nete, dacă există, se recunoaşte ca venit. Atunci 
când o datorie este redusă ulterior, deoarece are loc un eveniment impozabil sau 
se îndeplineşte o condiţie, valoarea cu care se reduce datoria va fi recunoscută 
ca venit.

Obligaţii actuale recunoscute ca datorii
50. O obligaţie actuală care rezultă dintr-o altă tranzacţie decât cea de schimb 

care corespunde definiţiei unei datorii trebuie să fie recunoscută ca o datorie 
dacă, şi numai dacă:
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(a) Este probabil ca pentru decontarea obligaţiei să fie necesară o ie-
şire de resurse care încorporează beneficii economice viitoare sau 
potenţial de servicii; şi

(b) Poate fi realizată o estimare fiabilă a valorii obligaţiei.

Obligaţie actuală

51. O obligaţie actuală este datoria de a acţiona sau funcţiona într-un anumit mod 
şi poate genera o datorie aferentă unei alte tranzacţii decât cea de schimb. 
Obligaţiile actuale pot fi impuse de prevederile din legile, reglementările sau 
angajamentele irevocabile care stabilesc baza transferurilor. De asemenea, aces-
tea pot apărea dintr-un mediu cu funcţionare normală, cum ar fi recunoaşterea 
încasărilor în avans. 

52. În multe cazuri, impozitele sunt percepute şi activele sunt transferate către 
entităţile din sectorul public în alte tranzacţii decât cele de schimb, în con-
formitate cu legile, reglementările sau alte angajamente irevocabile care impun 
prevederi conform cărora acestea trebuie folosite pentru anumite scopuri. De 
exemplu:

(a) Impozite, a căror utilizare este limitată de legi sau reglementări în sco-
purile menţionate;

(b) Transferuri, stabilite printr-un angajament irevocabil care include con-
diţii:

(i) De la administraţiile naţionale la cele regionale, de stat sau locale; 

(ii) De la administraţiile de stat / regionale la cele locale;

(iii) De la administraţii la alte entităţi din sectorul public;

(iv) Pentru agenţiile guvernamentale care sunt create prin legi sau re-
gle mentări pentru a îndeplini funcţii specifice cu o autonomie de 
funcţionare, cum ar fi autorităţile statutare, consiliile sau auto ri-
tăţile regionale; şi 

(v) De la agenţiile donatoare la administraţii sau alte entităţi din sec-
torul public.

53. În derularea normală a operaţiunilor, o entitate raportoare poate accepta resurse 
înainte de apariţia unui eveniment impozabil. În astfel de circumstanţe, până 
la apariţia evenimentului impozabil se recunoaşte o datorie cu o valoare egală 
cu valoarea încasării în avans. 

54. În cazul în care o entitate raportoare primeşte resurse înainte de existenţa unui 
angajament irevocabil de transfer, aceasta recunoaşte o datorie pentru o încasare 
în avans până în momentul în care angajamentul devine irevocabil.
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Condiţii impuse unui activ transferat

55. Condiţiile impuse unui activ transferat generează o obligaţie actuală la 
re cunoaşterea iniţială care se recunoaşte în conformitate cu punctul 50.

56. Prevederile sunt definite la punctul 7. Punctele 14-25 oferă îndrumări pentru a 
determina dacă o prevedere este o condiţie sau o restricţie. O entitate analizează 
toate prevederile referitoare la o intrare de resurse pentru a stabili dacă aceste 
prevederi impun condiţii sau restricţii. 

Evaluarea datoriilor la recunoaşterea iniţială

57. Valoarea recunoscută drept datorie trebuie să fie cea mai bună estimare a 
valorii necesare pentru a deconta obligaţia actuală la data de raportare.

58. Estimarea ia în considerare riscurile şi incertitudinile cu privire la evenimentele 
care determină recunoaşterea datoriei. În cazul în care valoarea-timp a banilor 
este semnificativă, datoria trebuie să fie evaluată la valoarea actualizată a va-
lorii care se preconizează a fi necesară pentru decontarea obligaţiei. Această 
dispoziţie este în conformitate cu principiile stabilite în IPSAS 19.

Impozite
59. O entitate trebuie să recunoască un activ aferent impozitelor atunci când 

are loc evenimentul impozabil şi sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere 
a activului.

60. Resursele rezultate din impozite respectă definiţia unui activ în cazul în care 
entitatea controlează resursele ca urmare a unui eveniment trecut (evenimen-
tul impozabil) şi preconizează să primească beneficii economice viitoare sau 
potenţial de servicii din aceste resurse. Resursele care rezultă din impozite 
îndeplinesc criteriile de recunoaştere ca active atunci când este probabil să 
survină intrarea de resurse, iar valoarea lor justă poate fi evaluată fiabil. Gradul 
de probabilitate aferent intrării de resurse este stabilit pe baza dovezilor dis-
ponibile în momentul recunoaşterii iniţiale, care include, fără a se limita la, 
prezentarea informaţiilor privind evenimentul impozabil de către contribuabil.

61. Veniturile din impozitare apar numai pentru administraţia care impune impo zitul, 
şi nu pentru alte entităţi. De exemplu, în cazul în care administraţia naţională 
impune un impozit care este colectat de către agenţia sa de impozitare, activele 
şi veniturile îi revin guvernului, şi nu agenţiei de impozitare. Mai mult, în 
cazul în care o administraţie naţională impune un impozit pe vânzare, iar toate 
încasările acesteia trec la administraţiile de stat, pe baza unei alocări continue, 
administraţia naţională recunoaşte activele şi veniturile pentru impozit, precum 
şi o scădere a activelor şi o cheltuială pentru transferul către administraţiile de 
stat. Administraţiile de stat recunosc activele şi veniturile pentru transfer. În 
cazul în care o singură entitate colectează impozite în numele mai multor alte 
entităţi, aceasta acţionează ca un agent pentru toate acestea. De exemplu, în cazul 
în care o agenţie naţională de impozitare colectează impozitul pe profit pentru 
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administraţia de stat şi mai multe administraţii locale, aceasta nu recunoaşte 
veniturile aferente impozitelor colectate – mai degrabă administraţiile individu-
ale care impun impozitele recunosc activele şi veniturile aferente impozitelor. 

62. Impozitele nu respectă definiţia contribuţiilor de la proprietari, deoarece plata 
impozitelor nu le dă contribuabililor dreptul de a primi (a) repartizări din be-
neficiile economice viitoare sau potenţialul de servicii ale entităţii în timpul 
funcţionării acesteia sau (b) repartizări din surplusul de active faţă de pasive 
în cazul lichidării guvernului. Plata impozitelor nu le oferă contribuabililor un 
drept de proprietate în guvern care poate fi vândut, schimbat, transferat sau 
răscumpărat.

63. Impozitele respectă definiţia altor tranzacţii decât cele de schimb, deoarece con-
tribuabilul transferă resurse către guvern fără să primească direct în schimb o 
valoare aproximativ egală. În timp ce contribuabilul poate beneficia de o serie 
de politici sociale stabilite de guvern, acestea nu sunt prevăzute în mod direct 
în schimb ca o contravaloare pentru plata impozitelor.

64. Aşa cum se menţionează la punctul 52, unele impozite sunt percepute cu scopuri 
specifice. În cazul în care guvernul trebuie să recunoască o datorie în legătură cu 
orice condiţii referitoare la activele recunoscute drept consecinţă a perceperii de 
impozite cu scop specific, acesta nu recunoaşte veniturile până la îndeplinirea 
condiţiei şi reducerea datoriei. Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, nu 
se preconizează ca impozitele percepute pentru scopuri specifice să genereze 
o datorie, deoarece scopurile specifice reprezintă restricţii, nu condiţii.

Eveniment impozabil

65. Tipuri similare de impozite sunt percepute în mai multe jurisdicţii. Entitatea 
raportoare analizează legea impozitării în propria jurisdicţie pentru a deter-
mina evenimentul impozabil care corespunde diferitelor impozite percepute. 
Cu excepția cazului în care legislația sau reglementările specifică altfel, este 
probabil ca evenimentul impozabil pentru:

(a) Impozitul pe profit să fie reprezentat de obținerea de venit impozabil în 
timpul peri oadei de impozitare de către contribuabil;

(b) Taxa pe valoarea adăugată să fie reprezentat de desfășurarea unei acti-
vităţi impozabile în timpul perioadei de impozitare de către contribuabil;

(c) Impozitul pe bunuri şi servicii să fie reprezentat de cumpărarea sau vân-
zarea de bunuri şi servicii impozabile în timpul perioadei de impozitare;

(d) Taxele vamale să fie reprezentat de circulaţia bunurilor sau a serviciilor 
supuse taxelor vamale pe întregul teritoriu vamal;

(e) Taxa de succesiune să fie reprezentat de decesul unei per soane care de-
ţine proprietăţi impozabile; şi 
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(f) Impozitul pe proprietate să fie reprezentat de trecerea datei la care se 
per cepe impozitul sau a perioadei pentru care se percepe impozitul, în 
cazul în care acesta este perceput periodic. 

Încasarea impozitelor în avans

66. Consecvent cu definiţiile activelor, datoriilor şi cu dispoziţiile de la punc tul 59, 
resursele pentru impozitele încasate înainte de apariţia evenimentului impoza-
bil sunt recunoscute ca activ şi datorie (încasări în avans) deoarece (a) eve-
nimentul care generează dreptul entităţii de a beneficia de impozite nu a avut 
loc, iar (b) criteriile de recunoaştere a veniturilor din impozitare nu au fost 
îndeplinite (a se vedea punctul 59), chiar dacă entitatea a primit deja o intrare 
de resurse. Încasările în avans în ceea ce priveşte impozitele nu sunt funda-
mental diferite de alte încasări în avans, aşadar o datorie se recunoaşte până la 
producerea evenimentului impozabil. Atunci când are loc evenimentul impo-
zabil, datoria este achitată şi se recunoaşte venitul.

Evaluarea activelor care rezultă din tranzacţiile de impozitare

67. Punctul 42 prevede ca activele care rezultă din tranzacţiile de impozitare să 
fie evaluate la valoarea justă de la data achiziţiei. Activele care rezultă din 
tranzacţiile de impozitare sunt evaluate la cea mai bună estimare a intrării de 
resurse către entitate. Entităţile raportoare vor dezvolta politici contabile de 
evaluare a activelor care rezultă din tranzacţiile de impozitare care respectă 
dispoziţiile de la punctul 42. Politicile contabile pentru estimarea acestor ac-
tive vor ţine cont atât de probabilitatea că resursele provenind din tranzacţiile 
de impozitare vor fi generate către guvern, cât şi de valoarea justă a activelor 
rezultate.

68. În cazul în care există o separare între momentul evenimentului impozabil şi 
colectarea impozitelor, entităţile din sectorul public pot evalua în mod fiabil 
activele care rezultă din tranzacţiile de impozitare utilizând, de exemplu, modele 
statistice bazate pe istoria colectării impozitului respectiv în perioadele ante-
rioare. Aceste modele vor lua în considerare momentul încasărilor în numerar 
din partea contribuabililor, declaraţiile făcute de contribuabili şi relaţia dintre 
impozitul de încasat şi alte evenimente economice. De asemenea, modelele de 
evaluare vor ţine cont de alţi factori precum:

(a) Legislaţia fiscală care le permite contribuabililor o perioadă mai mare de 
timp pentru depunerea declaraţiilor de venit decât i se permite guvernului 
pentru publicarea situaţiilor financiare cu scop general;

(b) Contribuabilii care nu depun declaraţiile de venit la timp;

(c) Valorificarea activelor nemonetare în scopuri de evaluare fiscală;

(d) Complexitatea legislaţiei fiscale în care sunt prevăzute perioade extinse 
de timp pentru a evalua impozitele datorate de anumiţi contribuabili; 
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(e) Posibilitatea ca atât costurile financiare, cât şi cele politice pentru apli-
carea în mod riguros a legislaţiei fiscale şi colectarea tuturor impozitelor 
legal datorate la guvern să fie mai mari decât beneficiile primite; 

(f) Legislaţia fiscală care permite contribuabililor să amâne plata anumitor 
impozite; şi

(g) O varietate de circumstanţe specifice jurisdicţiilor şi impozitelor indi-
viduale.

69. Evaluarea activelor şi a veniturilor care rezultă din tranzacţiile de impozitare 
folosind modele statistice poate conduce la stabilirea unei valori reale a ac-
tivelor şi a veniturilor recunoscute care să fie diferită faţă de valorile stabilite 
în perioadele ulterioare de raportare ca fiind datorate de contribuabili în ceea 
ce priveşte perioada actuală de raportare. Revizuirile estimărilor sunt făcute în 
conformitate cu IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile 
şi erori.

70. În unele cazuri, activele care rezultă din tranzacţiile de impozitare şi veniturile 
aferente nu pot fi evaluate în mod fiabil până la o anumită perioadă de timp 
după apariţia evenimentului impozabil. Acest lucru se poate întâmpla în cazul 
în care o bază fiscală este instabilă, nefiind posibilă o estimare fiabilă. În multe 
cazuri, activele şi veniturile pot fi recunoscute în perioada ulterioară apariţiei 
evenimentului impozabil. Cu toate acestea, există situaţii excepţionale când 
mai multe perioade de raportare vor trece înainte ca un eveniment impozabil să 
genereze o intrare de resurse care încorporează beneficii economice viitoare sau 
potenţial de servicii care să corespundă definiţiei unui activ şi să îndeplinească 
criteriile de recunoaştere ca activ. De exemplu, poate dura mai mulţi ani pentru 
a se determina şi a se evalua în mod fiabil valoarea taxei de succesiune datorate 
cu privire la averea decedatului deoarece aceasta include o serie de antichităţi 
valoroase şi opere de artă care necesită evaluările unor specialişti. În consecinţă, 
criteriile de recunoaştere nu pot fi îndeplinite până la încasarea plăţii.

Cheltuieli plătite prin sistemul fiscal şi facilităţi fiscale 

71. Veniturile din impozitare se stabilesc la o valoare brută. Aceasta nu trebuie 
redusă pentru cheltuielile plătite prin sistemul fiscal.

72. În unele jurisdicţii, guvernul utilizează sistemul fiscal ca pe o metodă con-
venabilă de plată a beneficiilor contribuabililor, care altfel ar fi plătite printr-o 
altă metodă de plată, cum ar fi scrierea unui cec, depozitarea directă a sumei 
în contul bancar al contribuabilului sau lichidarea unui alt cont în numele 
contribuabilului. De exemplu, un guvern poate plăti o parte din primele de 
asigurare de sănătate ale locuitorilor pentru a încuraja adoptarea unor astfel 
de asigurări, fie prin reducerea datoriei cu impozitul a unei persoane, fie prin 
efectuarea plăţilor prin cec sau prin plata unei sume direct către compania de 
asigurări. În aceste cazuri, valoarea este plătită indiferent dacă persoana plăteşte 
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sau nu impozite. În consecinţă, această valoare este o cheltuială a guvernului şi 
trebuie să fie recunoscută separat în situaţia performanţei financiare. Veniturile 
din impozite trebuie să crească pentru valoarea oricăreia dintre aceste cheltuieli 
plătite prin sistemul fiscal.

73. Veniturile din impozitare nu se adaugă la valoarea facilităţilor fiscale.

74. În majoritatea jurisdicţiilor, guvernele utilizează sistemul fiscal pentru a încuraja 
un anumit tip de comportament financiar şi pentru a descuraja alt tip de com-
portament. De exemplu, în anumite jurisdicţii, proprietarilor de locuinţe li se 
permite să deducă dobânzile ipotecare şi impozitele pe proprietate din venitul 
brut atunci când se calculează venitul impozabil. Aceste tipuri de concesii sunt 
valabile doar pentru contribuabili. În cazul în care o entitate (inclusiv o persoană 
fizică) nu plăteşte impozit, ea nu poate profita de această concesie. Aceste tipuri 
de concesii sunt numite facilităţi fiscale. Facilităţile fiscale reprezintă venituri 
nerealizate, nu cheltuieli, şi nu generează intrări sau ieşiri de resurse – adică 
nu generează active, datorii, venituri sau cheltuieli pentru administraţia fiscală. 

75. Distincţia esenţială între cheltuielile plătite prin sistemul fiscal şi facilităţile 
fiscale este faptul că pentru cheltuielile plătite prin sistemul fiscal valoarea este 
disponibilă beneficiarilor, indiferent dacă aceştia plătesc impozite sau folosesc 
un anumit mecanism pentru a-şi plăti impozitele. IPSAS 1 interzice compensarea 
elementelor de venituri şi cheltuieli, cu excepţia cazurilor permise de un alt 
standard. Nu se permite compensarea veniturilor din impozite şi a cheltuielilor 
plătite prin sistemul fiscal.

Transferuri
76. Conform punctului 98, o entitate trebuie să recunoască un activ privind 

transferurile atunci când resursele transferate corespund definiţiei unui 
activ şi îndeplinesc criteriile de recunoaştere ca activ.

77. Transferurile includ subvenţii, ştergerea datoriilor, amenzi, moşteniri, cadouri, 
donaţii, bunuri şi servicii în natură. Toate aceste elemente au ca atribut comun 
faptul că transferă resurse de la o entitate la alta fără a oferi în schimb o valoare 
aproximativ egală şi nu reprezintă impozite conform definiţiei din prezentul 
standard.

78. Transferurile respectă definiţia unui activ în cazul în care entitatea controlează 
resursele ca urmare a unui eveniment trecut (transferul) şi preconizează să 
primească beneficii economice viitoare sau potenţial de servicii din aceste 
resurse. Transferurile îndeplinesc criteriile de recunoaştere ca active atunci 
când este probabil să survină intrarea de resurse, iar valoarea lor justă poate 
fi evaluată fiabil. În anumite situaţii, cum ar fi cazul în care un creditor face o 
scutire de la plata unei datorii, ar putea apărea o scădere a valorii contabile a 
unei datorii recunoscute anterior. În aceste cazuri, în loc să recunoască un activ 
ca rezultat al transferului, entitatea scade valoarea contabilă a datoriei.
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79. O entitate obţine controlul asupra resurselor transferate atunci când acestea 
au fost transferate entităţii sau când entitatea are o pretenţie executorie faţă de 
entitatea care transferă. Multe dintre angajamentele cu privire la transferul de 
resurse devin executorii pentru toate părţile înainte ca transferul să aibă loc. 
Cu toate acestea, uneori o entitate se angajează să transfere resurse, dar nu 
reuşeşte să facă acest lucru. În consecinţă, activele, datoriile şi/sau veniturile 
vor fi recunoscute doar atunci când (a) o pretenţie este executorie şi (b) entitatea 
evaluează că este probabil să se producă intrarea de resurse. Până la acea dată, 
entitatea nu poate exclude sau reglementa accesul terţelor părţi la beneficiile 
resurselor propuse pentru transfer.

80. Transferurile de resurse care respectă definiţia contribuţiilor de la proprietari nu 
vor genera venituri. Acordurile (a) care specifică faptul că entitatea furnizoare 
de resurse are dreptul la repartizări din beneficiile economice viitoare sau din 
potenţialul de servicii pe durata de funcţionare a entităţii beneficiare, sau la 
repartizări din surplusul de active asupra datoriilor în cazul lichidării entităţii 
beneficiare, sau (b) care specifică faptul că entitatea furnizoare de resurse 
dobândeşte un interes financiar în entitatea beneficiară care poate fi vândut, 
schimbat, transferat sau răscumpărat sunt în esenţă acorduri pentru a realiza 
contribuţii de la proprietari.

81. Transferurile respectă definiţia altor tranzacţii decât cele de schimb deoarece 
en titatea care transferă îi oferă resurse entităţii beneficiare fără ca aceasta să 
ofere în schimb o valoare aproximativ egală în mod direct. În cazul în care un 
acord prevede ca entitatea beneficiară să ofere în schimb o valoare aproxima-
tiv egală, acordul nu reprezintă un acord de transfer, ci un contract pentru o 
tranzacţie de schimb care trebuie să fie contabilizat conform IPSAS 9.

82. O entitate analizează toate prevederile cuprinse în acordurile de transfer pentru 
a determina dacă îşi asumă o datorie atunci când acceptă resursele transferate.

Evaluarea activelor transferate

83. În conformitate cu punctul 42, activele transferate sunt evaluate la valoarea 
justă de la data achiziţiei. Entităţile dezvoltă politici contabile de recunoaştere 
şi evaluare a activelor care sunt consecvente cu IPSAS-urile. După cum s-a 
menţionat anterior, stocurile, imobilizările corporale sau investiţiile imobiliare 
achiziţionate prin alte tranzacţii decât cele de schimb trebuie să fie evaluate 
iniţial la valoarea lor justă de la data achiziţiei în conformitate cu dispoziţiile 
din IPSAS 12, IPSAS 16 şi IPSAS 17. Instrumentele financiare, inclusiv nume-
rarul şi transferurile de încasat care respectă definiţia unui instrument financiar, 
precum şi alte active trebuie, de asemenea, să fie evaluate la valoarea justă de la 
data achiziţiei în conformitate cu punctul 42 şi cu politicile contabile adecvate.

Ştergerea datoriilor şi asumarea datoriilor

84. Creditorii vor renunţa uneori la dreptul lor de a colecta o datorie a unei entităţi 
din sectorul public, anulând efectiv datoria. De exemplu, o administraţie 
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naţională poate anula un împrumut datorat de o administraţie locală. În aceste 
condiţii, administraţia locală recunoaşte o creştere a activelor nete pentru că o 
datorie recunoscută anterior este amortizată. 

85. Entităţile recunosc veniturile în ceea ce priveşte ştergerea datoriilor atunci când 
vechea datorie nu mai corespunde definiţiei unei datorii sau nu mai îndeplineşte 
criteriile de recunoaştere ca datorie, cu condiţia ca ştergerea datoriilor să nu 
respecte definiţia contribuţiei de la proprietari.

86. În cazul în care o entitate care controlează face o scutire de la plata datoriei 
unei entităţi controlate deţinute în totalitate sau îşi asumă datoriile acesteia, 
tranzacţia poate fi o contribuţie de la proprietari, conform dispoziţiilor de la 
punctele 37-38.

87. Veniturile generate de ştergerea datoriilor sunt evaluate la valoarea contabilă 
a da toriilor anulate.

Amenzi

88. Amenzile sunt beneficiile economice sau potenţialul de servicii primite sau de 
primit de către o entitate din sectorul public de la o persoană fizică sau de la altă 
entitate, aşa cum a stabilit o instanţă de judecată sau alt organism de aplicare a 
legii, ca urmare a încălcării legilor sau reglementărilor de către persoana fizică 
sau de către altă entitate. În unele jurisdicţii, responsabilii cu aplicarea legii au 
posibilitatea de a impune amenzi persoanelor despre care se consideră că au 
încălcat legea. În aceste cazuri, persoana va avea în mod normal posibilitatea 
de a alege să plătească amenda sau să aducă problema în faţa unei instanţe. În 
cazul în care un pârât încheie un acord cu un reclamant care include plata unei 
penalităţi în locul judecării în instanţă, plata este recunoscută ca amendă. 

89. În mod normal, amenzile necesită ca o entitate să transfere o sumă fixă de bani 
guvernului şi nu îi impun acestuia nicio obligaţie care să poată fi recunoscută 
ca datorie. Ca atare, amenzile sunt recunoscute ca venit în cazul în care creanţa 
respectă definiţia unui activ şi îndeplineşte criteriile de recunoaştere ca activ 
prevăzute la punctul 31. Aşa cum se menţionează la punctul 12, în cazul în 
care o entitate colectează amenzi în calitate de agent, amenda nu va reprezenta 
venituri ale entităţii colectoare. Activele care rezultă din amenzi sunt evaluate 
la cea mai bună estimare a intrării de resurse către entitate.

Moşteniri

90. O moştenire este un transfer făcut în conformitate cu prevederile din testa-
mentul unei persoane decedate. Evenimentul trecut care generează controlul 
asupra resurselor care încorporează beneficii economice viitoare sau potenţial 
de servicii pentru o moştenire se produce atunci când entitatea are o pretenţie 
executorie, de exemplu, cu privire la decesul testatorului sau la acordarea suc-
cesiunii, în conformitate cu legislaţia jurisdicţiei.
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91. Moştenirile care respectă definiţia unui activ sunt recunoscute ca active şi 
venituri atunci când există probabilitatea ca beneficiile economice viitoare 
sau potenţialul de servicii să fie generate către entitate, iar valoarea justă a 
activelor poate fi evaluată fiabil. Determinarea probabilităţii unei intrări de 
beneficii economice viitoare sau potenţial de servicii poate fi problematică dacă 
trece o perioadă de timp între decesul testatorului și momentul în care entitatea 
primeşte activele. Entitatea va trebui să stabilească dacă averea decedatului este 
suficientă pentru a satisface toate pretenţiile şi dacă respectă toate dispoziţiile 
testamentare. În cazul contestării testamentului, probabilitatea activelor care 
sunt generate către entitate va fi, de asemenea, afectată. 

92. Valoarea justă a activelor lăsate prin testament se determină în acelaşi mod ca 
pentru cadouri şi donaţii, conform dispoziţiilor de la punctul 97. În jurisdicţiile 
în care bunurile decedatului sunt supuse impozitării, se poate ca autoritatea 
fiscală să fi stabilit deja valoarea justă a bunului lăsat entităţii prin testament, 
iar această sumă poate fi pusă la dispoziţia entităţii. Moştenirile sunt evaluate 
la valoarea justă a resurselor primite sau de primit. 

Cadouri şi donaţii, inclusiv bunuri în natură

93. Cadourile şi donaţiile sunt transferuri facultative de active, inclusiv numerar 
sau alte active monetare, bunuri în natură şi servicii în natură, pe care o entitate 
le face unei alte entităţi, în mod normal nefiind supuse prevederilor. Entitatea 
care transferă poate fi o entitate sau o persoană. Pentru cadourile şi donaţiile în 
numerar sau alte active monetare şi bunuri în natură, evenimentul trecut care 
generează controlul asupra resurselor ce încorporează beneficii economice 
vii  toare sau potenţial de servicii este în mod normal primirea cadoului sau a 
donaţiei. Recunoaşterea cadourilor sau a donaţiilor de servicii în natură este 
abordată la punctele 98-103 de mai jos.

94. Bunurile în natură sunt activele corporale transferate unei entităţi într-o altă 
tranzacţie decât cea de schimb, în mod gratuit, dar care pot fi supuse preve-
derilor. Asistenţa externă oferită de organizaţii de dezvoltare multilaterale sau 
bilaterale include adesea o componentă de bunuri în natură. 

95. Cadourile şi donaţiile (altele decât serviciile în natură) sunt recunoscute ca 
ac tive şi venituri atunci când există probabilitatea ca beneficiile economice 
viitoare sau potenţialul de servicii să fie generate către entitate, iar valoarea 
justă a activelor poate fi evaluată în mod fiabil. În ceea ce priveşte cadourile 
sau donaţiile, înmânarea cadoului sau realizarea donaţiei şi transferul titlului 
legal de proprietate se fac deseori simultan; în astfel de situaţii nu există nicio 
îndoială cu privire la beneficiile economice viitoare generate către entitate. 

96. Bunurile în natură sunt recunoscute ca active atunci când bunurile sunt pri-
mite sau când există un angajament irevocabil pentru primirea de bunuri. Dacă 
bunurile în natură sunt primite fără alte condiţii, veniturile sunt recunoscute 
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imediat. În cazul în care există condiţii, se recunoaşte o datorie, care se reduce 
şi se recunosc venituri pe măsura îndeplinirii condiţiilor. 

97. La recunoaşterea iniţială, cadourile şi donaţiile, inclusiv bunurile în natură, sunt 
evaluate la valoarea justă de la data achiziţiei, care se poate determina în funcţie 
de o piaţă activă sau prin evaluare. Evaluarea valorii unui activ se face în mod 
normal de către un membru al profesiei de evaluator, care deţine o calificare 
profesională recunoscută şi autorizată. Pentru multe active, valoarea justă va 
fi uşor de verificat în raport cu preţurile informative de pe o piaţă activă şi li-
chidă. De exemplu, preţurile curente de piaţă pot fi obţinute în general pentru 
terenuri, clădiri nespecializate, vehicule motorizate şi multe tipuri de instalaţii 
şi echipamente.

Servicii în natură

98. O entitate poate, dar nu i se impune să recunoască serviciile în natură ca 
venituri şi ca active.

99. Serviciile în natură sunt serviciile prestate de persoane fizice pentru entităţile 
din sectorul public într-o altă tranzacţie decât cea de schimb. Aceste servicii 
corespund definiţiei unui activ pentru că entitatea controlează o resursă de la 
care se preconizează generarea de beneficii economice viitoare sau potenţial 
de servicii către entitate. Totuşi, aceste active sunt consumate imediat, recu-
noscându-se, de asemenea, o tranzacţie de aceeaşi valoare pentru a reflecta 
consumul acestor servicii în natură. De exemplu, o şcoală publică ce primeşte 
servicii de voluntariat din partea asistenţilor profesorilor, cu o valoare justă care 
poate fi evaluată fiabil, poate recunoaşte o creştere a activelor şi a veniturilor, 
precum şi o scădere a activelor şi a cheltuielilor. În multe cazuri, entitatea va 
recunoaşte o cheltuială pentru consumul de servicii în natură. Cu toate aces-
tea, serviciile în natură pot fi folosite şi pentru a construi un activ, caz în care 
valoarea recunoscută privind serviciile în natură este inclusă în costul activului 
care se construieşte.

100. Entităţile din sectorul public pot beneficia de servicii în natură în cadrul unor 
programe cu participare voluntară sau nevoluntară care funcţionează în interes 
public. De exemplu:

(a) Asistenţă tehnică din partea altor guverne sau organizaţii internaţionale;

(b) Persoanelor condamnate pentru infracţiuni li se poate impune să efec-
tueze servicii comunitare pentru o entitate din sectorul public;

(c) Spitalele publice pot beneficia de serviciile voluntarilor;

(d) Şcolile publice pot beneficia de servicii de voluntariat din partea pă-
rinţilor în calitate de asistenţi ai profesorilor sau ca membri în consiliu; 
şi

(e) Administraţiile locale pot beneficia de serviciile pompierilor voluntari.
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101. Unele servicii în natură nu corespund definiţiei unui activ deoarece entitatea 
nu deţine suficient control asupra serviciilor furnizate. În alte împrejurări, 
entitatea poate avea control asupra serviciilor în natură, fără însă a le putea 
evalua în mod fiabil, motiv pentru care acestea nu îndeplinesc criteriile de 
recunoaştere ca active. Totuşi, entităţile pot evalua valoarea justă a anumitor 
servicii în natură, cum ar fi cele profesionale sau alte servicii în natură care, de 
alt fel, sunt deja disponibile pe piaţa naţională sau internaţională. Atunci când se 
stabileşte valoarea justă a tipurilor de servicii în natură descrise la punctul 100, 
entitatea poate concluziona că valoarea serviciilor nu este semnificativă. În 
multe cazuri, serviciile în natură sunt prestate de persoane fără sau cu puţină 
pre gătire profesională şi sunt fundamental diferite faţă de serviciile pe care 
en titatea le-ar dobândi dacă serviciile în natură nu ar fi disponibile.

102. Din cauza numeroaselor incertitudini referitoare la serviciile în natură, inclusiv 
capacitatea de a exercita controlul asupra serviciilor, precum şi evaluarea val-
orii juste a serviciilor, prezentul standard nu impune recunoaşterea serviciilor 
în natură. Totuşi, punctul 108 încurajează prezentarea informaţiilor cu privire 
la natura şi tipul serviciilor în natură primite în timpul perioadei de raportare. 
Ca în cazul tuturor prezentărilor de informaţii, cele referitoare la serviciile în 
natură sunt întocmite doar dacă sunt semnificative. Pentru anumite entităţi din 
sectorul public, serviciile oferite de voluntari nu sunt semnificative ca valoare, 
dar pot fi semnificative prin natură.

103. În elaborarea unei politici de contabilitate care tratează o categorie de servicii în 
natură se pot lua în considerare diverşi factori, inclusiv efectele acestor servicii 
în natură asupra poziţiei financiare, performanţei şi fluxurilor de trezorerie ale 
entităţii. Măsura în care o entitate depinde de o categorie de servicii în natură 
pentru a-şi îndeplini obiectivele poate influenţa politica de contabilitate pe 
care o entitate o elaborează cu privire la recunoaşterea activelor. De exemplu, 
este mai probabil ca o entitate care depinde de o categorie de servicii în natură 
pentru a-şi îndeplini obiectivele să recunoască acele servicii în natură care 
corespund definiţiei unui activ şi care îndeplinesc criteriile de recunoaştere. 
Pentru a stabili dacă se recunoaşte o categorie de servicii în natură se iau în 
considerare şi practicile entităţilor similare care funcţionează în acelaşi mediu.

Angajamente

104. Angajamentele sunt obligaţii neexecutorii de a transfera active entității bene-
ficiare. Angajamentele nu corespund definiţiei unui activ deoarece entitatea 
be neficiară nu poate controla accesul entităţii care transferă la beneficiile eco-
nomice viitoare sau potenţialul de servicii incluse în elementul promis. Entităţile 
nu recunosc elementele promise ca fiind active sau venituri. În cazul în care 
elementul promis este transferat ulterior entităţii beneficiare, el este recunoscut 
drept cadou sau donaţie, în conformitate cu punctele 93-97 de mai sus. Anga-
jamentele pot justifica prezentarea drept active contingente în conformitate cu 
dispoziţiile din IPSAS 19.
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Încasări de transferuri în avans

105. În cazul în care o entitate primeşte resurse înainte ca angajamentul de transfer 
să devină irevocabil, resursele sunt recunoscute ca activ atunci când cores-
pund definiţiei unui activ şi îndeplinesc criteriile de recunoaştere ca activ. De 
asemenea, entitatea va recunoaşte o datorie încasată în avans în cazul în care 
angajamentul de transfer nu este încă irevocabil. Încasările în avans privind 
transferurile nu sunt fundamental diferite faţă de alte încasări în avans, aşadar 
o datorie este recunoscută până la producerea evenimentului care determină 
realizarea angajamentului irevocabil de transfer şi îndeplinirea tuturor celor-
lalte condiţii din cadrul acordului. Atunci când se produce evenimentul şi sunt 
îndeplinite toate celelalte condiţii din cadrul acordului, datoria este achitată şi 
venitul este recunoscut. 

Împrumuturi de concesiune

105A. Împrumuturile de concesiune sunt împrumuturi primite de o entitate în con diţii 
sub nivelul pieţei. Partea din împrumut care trebuie rambursată, împreună cu 
orice plăţi ale dobânzilor, reprezintă o tranzacţie de schimb şi este contabilizată 
în conformitate cu IPSAS 41. O entitate analizează dacă vreo diferenţă între 
preţul tranzacţiei (încasări ale împrumutului) şi valoarea justă a împrumutului 
la recunoaşterea iniţială (a se vedea IPSAS 41) reprezintă un venit din alte 
tranzacţii decât cele de schimb care trebuie contabilizat în conformitate cu 
prezentul standard.

105B. Atunci când o entitate determină că diferenţa dintre preţul tranzacţiei (încasările 
din împrumut) şi valoarea justă a împrumutului la recunoaşterea iniţială 
reprezintă un venit provenit din alte tranzacţii decât cele de schimb, o entitate 
recunoaşte diferenţa ca venit, cu excepţia cazului în care există o obligaţie 
actuală, de exemplu, atunci când condiţiile specifice impuse asupra activelor 
transferate de către beneficiar rezultă într-o obligaţie actuală. Atunci când există 
o obligaţie actuală, aceasta este recunoscută ca datorie. Atunci când entitatea 
îndeplineşte obligaţia actuală, datoria este redusă şi se recunoaşte o valoare 
egală a veniturilor. 

Prezentări de informaţii
106. O entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii în situaţiile finan ciare 

cu scop general propriu-zise sau în notele explicative la acestea:

(a) Valoarea veniturilor din alte tranzacţii decât cele de schimb re-
cunoscută în timpul perioadei prin clase principale, care prezintă 
separat:

(i) Impozitele, prezentând separat principalele clase de impo-
zite; şi

(ii) Transferurile, prezentând separat principalele categorii de 
venituri din transferuri. 
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(b) Valoarea creanţelor recunoscute cu privire la veniturile din alte 
tranzacţii decât cele de schimb;

(c) Valoarea datoriilor recunoscute cu privire la transferul activelor 
supuse unor condiţii;

(cA) Valoarea datoriilor recunoscute cu privire la împrumuturile de con-
cesiune care fac obiectul condiţiilor impuse activelor transferate;

(d) Valoarea activelor recunoscute care fac obiectul unor restricţii, 
precum şi natura acelor restricţii;

(e) Existenţa şi valorile tuturor încasărilor în avans cu privire la alte 
tranzacţii decât cele de schimb; şi

(f) Valoarea datoriilor anulate.

107. O entitate trebuie să prezinte în notele la situaţiile financiare cu scop general 
următoarele:

(a) Politicile contabile adoptate pentru recunoaşterea veniturilor din 
alte tranzacţii decât cele de schimb;

(b) Pentru principalele clase de venituri din alte tranzacţii decât cele 
de schimb, baza de evaluare pentru valoarea justă a resurselor care 
intră;

(c) Pentru principalele clase de venituri din impozitare pe care entitatea 
nu le poate evalua în mod fiabil în perioada în care are loc eveni
mentul impozabil, informaţii cu privire la natura impozitului; şi

(d) Natura şi tipul claselor principale de moşteniri, cadouri şi donaţii, 
prezentând separat principalele clase de bunuri primite în natură. 

108. Entităţile sunt încurajate să prezinte informaţii privind natura şi tipul principale-
lor clase de servicii primite în natură, inclusiv cele care nu sunt recunoscute. 
Măsura în care o entitate depinde de o clasă de servicii în natură va determina 
prezentările de informaţii pe care le face cu privire la respectiva clasă. 

109. Informaţiile prevăzute de punctele 106 şi 107 sprijină entitatea raportoare în 
îndeplinirea obiectivelor de raportare financiară, conform dispoziţiilor din 
IPSAS 1, care sunt de a oferi informaţii utile în procesul decizional şi de a 
demonstra răspunderea entităţii pentru resursele încredinţate. 

110. Prezentarea principalelor clase de venituri îi ajută pe utilizatori să facă raţio-
namente informate cu privire la expunerea entităţii la anumite surse de venit.

111. Condiţiile şi restricţiile impun limite cu privire la utilizarea activelor, care 
influenţează operaţiunile entităţii. Prezentarea (a) valorii datoriilor recunoscute 
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în ceea ce priveşte condiţiile şi (b) valorii activelor supuse unor restricţii spri jină 
utilizatorii la realizarea unor raţionamente informate cu privire la capacitatea 
entităţii de a-şi folosi activele după cum consideră necesar. Entităţile sunt în-
curajate să prezinte informaţii dezagregate pe clase, conform dispoziţiilor de 
la punctul 106 litera (c). 

112. Punctul 106 litera (e) le impune entităţilor să prezinte existenţa încasărilor în 
avans cu privire la alte tranzacţii decât cele de schimb. Aceste datorii includ 
riscul ca entitatea să fie nevoită să sacrifice din beneficiile economice viitoare 
sau din potenţialul de servicii în cazul în care evenimentul impozabil nu se 
produce sau dacă un angajament de transfer nu devine irevocabil. Prezentarea 
acestor încasări în avans îi ajută pe utilizatori să facă raţionamente cu privire 
la veniturile viitoare ale entităţii şi la poziţia activelor nete.

113. Aşa cum se menţionează la punctul 68, în multe cazuri, o entitate va putea 
evalua în mod fiabil activele şi veniturile rezultate din tranzacţiile de impozitare 
folosind, de exemplu, modele statistice. Cu toate acestea, pot exista situaţii 
excepţionale în care o entitate nu poate evalua în mod fiabil activele şi veniturile 
generate până la încheierea uneia sau mai multor perioade de raportare de la 
apariţia evenimentului impozabil. În aceste cazuri, entitatea prezintă informaţii 
despre natura principalelor clase de impozitare care nu pot fi evaluate în mod 
fiabil, şi, prin urmare, recunoscute, în timpul perioadei de raportare în care are 
loc evenimentul impozabil. Aceste prezentări de informaţii îi ajută pe utilizatori 
să facă raţionamente informate cu privire la veniturile viitoare ale entităţii şi la 
poziţia activelor nete.

114. Punctul 107 litera (d) le impune entităţilor să prezinte informaţii cu privire la 
natura şi tipul principalelor clase de cadouri, donaţii şi moşteniri pe care le-au 
primit. Aceste intrări de resurse sunt primite la discreţia entităţii care transferă, 
fapt care expune entitatea la riscul ca, în perioadele viitoare, sursele resurselor 
să se schimbe în mod semnificativ. Astfel de prezentări de informaţii îi ajută 
pe utilizatori să facă raţionamente informate cu privire la veniturile viitoare 
ale entităţii şi la poziţia activelor nete. 

115. În cazul în care serviciile în natură corespund definiţiei unui activ şi îndeplinesc 
criteriile de recunoaştere ca active, entităţile pot alege să recunoască aceste 
servicii în natură şi să le evalueze la valoarea lor justă. Punctul 108 încurajează 
o entitate să prezinte informaţii cu privire la natura şi tipul tuturor serviciilor în 
natură primite, indiferent dacă acestea sunt recunoscute sau nu. Astfel de pre-
zentări de informaţii îi pot ajuta pe utilizatori să facă raţionamente informate cu 
privire la (a) contribuţia adusă de astfel de servicii la îndeplinirea obiectivelor 
entităţii în timpul perioadei de raportare, precum şi la (b) dependenţa entității 
de aceste servicii în vederea îndeplinirii obiectivelor sale în viitor.
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Prevederi tranzitorii 
116. [Eliminat]

117. [Eliminat]

118. [Eliminat]

119. [Eliminat]

120. [Eliminat]

121. [Eliminat]

122. [Eliminat]

123. [Eliminat]

Data intrării în vigoare
124. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 30 iunie 2008 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 
30 iunie 2008, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

124A. IPSAS 28 a modificat punctul 37. O entitate trebuie să aplice amenda
mentul pentru situaţiile financiare anuale care acoperă perioadele care 
încep la 1 ianuarie 2013 sau ulterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
IPSAS 28 pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2013, 
atunci amendamentul trebuie aplicat şi pentru acea perioadă anterioară. 

124B. IPSAS 29 a modificat punctele 5, 10, 87 şi 106 şi a adăugat punctele 105A 
şi 105B. O entitate trebuie să aplice amendamentele pentru situaţiile fi
nanciare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2013 sau 
ulterior acestei date. Dacă o entitate aplică IPSAS 29 pentru o perioadă 
care începe anterior datei de 1 ianuarie 2013, atunci amendamentele trebuie 
aplicate şi pentru acea perioadă anterioară.

124C. Punctele 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 şi 125 au fost modificate de 
IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASuri) pe bază de angajamente, 
emis în ianuarie 2015. O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente 
pentru situaţiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică IPSAS 33 pentru o perioadă care începe 
anterior datei de 1 ianuarie 2017, atunci amendamentele trebuie aplicate 
şi pentru acea perioadă anterioară.
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124D. Punctele 3 și 4 au fost eliminate de documentul Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente 
pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o perioadă care 
începe anterior datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte acest 
fapt.

124E. Punctele 1, 2 și 6 au fost modificate de IPSAS 40, Combinări de operațiuni 
din sectorul public, emis în ianuarie 2017. O entitate trebuie să aplice aceste 
amendamente pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele 
care încep la 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei date. Se încurajează apli
carea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru 
o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2019, entitatea trebuie 
să prezinte acest fapt și, în același timp, să aplice IPSAS 40.

124F. Punctele 43 și 105A au fost modificate de IPSAS 41, emis în august 2018. 
O entitate trebuie să aplice acest amendament pentru situațiile financiare 
anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2022 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică amendamentul pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2022, entitatea trebuie să prezinte acest fapt și, în același timp, 
să aplice IPSAS 41.

124G. Punctul 2 a fost modificat de IPSAS 42, Beneficii sociale, emis în ianuarie 
2019. O entitate trebuie să aplice amendamentul respectiv concomitent cu 
IPSAS 42.

125. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
definiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
gajamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 23.

BC1. Prezenta Bază pentru concluzii rezumă considerentele în baza cărora IPSASB 
şi-a formulat concluziile din IPSAS 23. Membrii individuali ai IPSASB au 
acordat o mai mare importanţă anumitor factori decât altora. În formarea opi-
niilor lor, membrii IPSASB au analizat în profunzime (a) punctele de vedere 
exprimate de Comitetul de îndrumare cu privire la veniturile provenite din alte 
tranzacţii decât cele de schimb în cadrul Invitaţiei la comentarii (ITC) Veni-
turi din alte tranzacţii decât cele de schimb (inclusiv impozite şi transferuri), 
emisă în ianuarie 2004, (b) punctele de vedere exprimate de membrii care au 
răspuns consultării cu privire la invitaţia respectivă şi (c) punctele de vedere 
ale respondenţilor la Proiectul de expunere (ED) 29, Venituri din alte tranzacţii 
decât cele de schimb (inclusiv impozite şi transferuri).

BC2. La elaborarea prezentului IPSAS, IPSASB a luat în considerare prevederile 
IFRS-urilor relevante emise de IASB, în special Standardele Internaţionale de 
Contabilitate (IAS) 20, Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezen-
tarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală, şi IAS 41, Agricultura.

BC3. IPSASB deține informații cu privire la proiectul întreprins de IASB referitor 
la recunoașterea veniturilor și la Proiectul de expunere (ED) al IASB Amenda-
mente propuse la IAS 37, Provizioane, datorii contingente și active contingente. 
IPSASB va continua să mo ni torizeze aceste proiecte, analizând la momentul 
corespunzător implicaţiile cu privire la orice modificare din IFRS-uri pentru 
IPSAS-uri şi proiectele IPSASB. Cu toate acestea, IPSASB nu consideră 
adecvată anticiparea rezultatului procedurii stabilite a IASB şi a modificărilor 
aduse la IFRS-uri. În plus, având în vedere importanţa veniturilor obţinute din 
alte tranzacţii decât cele de schimb pentru multe entităţi din sectorul public, 
IPSASB nu consideră că ar fi oportună amânarea emiterii acestui IPSAS în 
aşteptarea rezultatului proiectelor IASB.

Context

BC4. Administraţiile şi multe alte entităţi din sectorul public îşi derivă majoritatea 
veniturilor din alte tranzacţii decât cele de schimb. Aceste tranzacţii includ în 
principal impozitarea, dar şi transferurile. Prezentul IPSAS tratează aceste tipuri 
de tranzacţii din perspectiva unei entităţi din sectorul public.

BC5. În 2002, IPSASB (atunci PSC) a iniţiat un proiect pentru a elabora un IPSAS 
în vederea recunoaşterii şi evaluării veniturilor obţinute din alte tranzacţii 
decât cele de schimb (inclusiv impozite şi transferuri). IPSASB a înfiinţat un 
Comitet de îndrumare pentru a elabora o ITC în vederea analizării aspectelor 
privind această problemă şi a efectuării de recomandări iniţiale. Comitetul de 
îndrumare era format din experţi în raportarea financiară din sectorul public din 
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diverse ţări, fiind prezidat de un membru al IPSASB. În ianuarie 2004 a fost 
publicată o ITC care solicita comentarii până la data de 30 iunie 2004. S-au 
primit 51 de comentarii. În noiembrie 2004, IPSASB a analizat acele comentarii 
şi a început redactarea Proiectului de expunere (ED) 29, care a fost publicat în 
ianuarie 2006, cu o solicitare de comentarii până la 30 iunie 2006.

BC6. În noiembrie 2006, IPSASB a efectuat o analiză aprofundată a răspunsurilor 
la Proiectul de expunere (ED) 29, a întocmit prezentul IPSAS şi l-a aprobat 
pentru emitere.

Abordare

BC7. Prezentul standard stabileşte principiile generale de recunoaştere a veniturilor 
din alte tranzacţii decât cele de schimb şi oferă îndrumări cu privire la aplicarea 
acestor principii pentru sursele principale de venituri ale administraţiilor şi al-
tor entităţi din sectorul public. La elaborarea prezentului standard, IPSASB a 
luat în considerare adoptarea unei abordări axate pe dezvoltarea dispoziţiilor 
contabile cu privire la veniturile care rezultă dintr-o serie de tipuri specifice 
de alte tranzacţii decât cele de schimb. Cu toate acestea, IPSASB a remarcat 
şi a fost de acord cu opiniile Comitetului de îndrumare, şi anume că o astfel 
de abordare atrage riscul ca standardul rezultat să nu poată oferi îndrumări 
cuprinzătoare pentru toate veniturile obţinute din alte tranzacţii decât cele de 
schimb. IPSASB consideră că abordarea adoptată în prezentul standard asigură 
stabilirea unor principii generale adecvate pentru recunoaşterea veniturilor din 
alte tranzacţii decât cele de schimb şi poate fi aplicată pentru la toate veniturile 
obţinute din alte tranzacţii decât cele de schimb.

Combinări de entităţi

BC8. La momentul emiterii, prezentul standard nu specifica dacă combinările de 
entităţi care rezultă din alte tranzacţii decât cele de schimb vor genera veni-
turi. Aceasta deoarece IPSASB nu luase în considerare raportarea financiară 
a combinărilor de entităţi din sectorul public, inclusiv aplicabilitatea IFRS 3, 
Combinări de întreprinderi, pentru entităţile din sectorul public.

BC8A. Ulterior, IPSASB a emis IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul pu-
blic. IPSAS 40 prescrie contabilizarea combinărilor de operațiuni din sectorul 
public, inclusiv tratamentul pentru orice câștiguri sau pierderi. În consecință, 
combinările de operațiuni din sectorul public sunt excluse din domeniul de 
aplicare al prezentului standard.

Active monetare şi nemonetare

BC9. Prezentul standard nu stabileşte dispoziţii diferite în ceea ce priveşte veniturile 
încasate sau de încasat ca active monetare şi veniturile încasate sau de încasat 
ca active nemonetare. IPSASB consideră că, în timp ce activele nemonetare 
generează preocupări suplimentare privind evaluarea, acestea nu justifică, prin 
ele însele, tratamente diferite de raportare financiară.
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Aplicabilitatea prevederilor

BC10. Prezentul standard defineşte prevederile, condiţiile şi restricţiile drept ter-
mene dintr-un acord de transfer ori din legislaţie sau din alte angajamente 
irevocabile impuse pentru utilizarea activelor transferate. Standardul reflectă 
faptul că prevederile, condiţiile şi restricţiile trebuie să fie executorii pentru a 
intra în vigoare. ITC şi ED 29 reflectă de asemenea principiul conform căruia 
prevederile impuse pentru utilizarea activelor transferate sunt cuprinse în legi, 
reglementări sau în alte angajamente irevocabile şi prin definiţie sunt executorii. 
IPSASB con sideră că acest principiu este necesar pentru a preveni amânarea 
inadecvată a recunoaşterii veniturilor sau prezentarea unor restricţii care nu au 
nicio substanţă.

Prevederi – Condiţii

BC11. Prezentul standard prevede că, în cazul în care transferul unui activ îi im pune 
beneficiarului o condiţie, acesta trebuie să recunoască o datorie în ceea ce 
pri  veşte transferul la recunoaşterea iniţială a activului. Aceasta se datorează 
fap  tului că beneficiarul nu poate evita o ieşire de resurse, fiind necesar să con-
sume beneficiile economice viitoare sau potenţialul de servicii încorporate 
în activul transferat la livrarea anumitor bunuri sau servicii către terţe părţi, 
con form specificaţiilor, sau, altfel, să returneze beneficiile economice viitoare 
sau potenţialul de servicii entităţii care transferă activul. În funcţie de natura 
condiţiei, aceasta se poate îndeplini progresiv, permiţând entităţii să reducă 
valoarea da toriei şi să recunoască veniturile progresiv, sau se poate îndeplini 
numai la apa riţia unui anumit eveniment viitor, caz în care entitatea elimină 
datoria şi re cunoaşte venituri la producerea evenimentului respectiv. 

BC12. Conform altor puncte de vedere, o datorie trebuie să fie recunoscută numai atunci 
când există probabilitatea neîndeplinirii condiţiilor aferente intrării de resurse 
şi se impune returnarea către entitatea care transferă a beneficiilor economice 
viitoare sau a potenţialului de servicii. IPSASB a respins această propunere 
deoarece ar putea duce la recunoaşterea prematură a veniturilor de către entităţi 
ca urmare a faptului că entitatea ar recunoaşte valoarea justă integrală a activului 
ca venit atunci când câştigă iniţial controlul asupra activului, fără a ţine seama 
de ieşirea de resurse necesare pentru a respecta condiţia. Prin urmare, situaţiile 
financiare nu ar recunoaşte obligaţia actuală de a îndeplini condiţiile impuse 
de transfer sau de a returna beneficiile economice viitoare sau potenţialul de 
servicii entităţii care transferă.

Prevederi – Restricţii

BC13. Prezentul standard nu le permite entităţilor să recunoască o datorie în ceea ce 
pri veşte o restricţie în cazul în care se recunoaşte iniţial activul transferat. Aceasta 
deoarece, conform definiţiei din prezentul standard, restricţiile nu impun en ti  tăţii 
beneficiare o obligaţie actuală de a-şi sacrifica beneficiile economice viitoare sau 
potenţialul de servicii pentru a respecta restricţia. O încălcare a unei restricţii 
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poate duce în final la o sancţiune, precum o amendă, impusă entităţii beneficiare, 
dar o astfel de sancţiune este consecinţa unor pro ceduri de aplicare care rezultă 
din abatere, nu din recunoaşterea iniţială a activului. 

Tranzacţii cu componente de schimb şi alte componente decât cele de schimb

BC14. Prezentul standard remarcă faptul că o singură tranzacţie poate avea două com-
ponente, o componentă de schimb şi o altă componentă decât cea de schimb. 
În aceste cazuri, IPSASB consideră că trebuie să se facă distincţie între părţile 
componente ale tranzacţiei şi acestea să fie recunoscute separat. Deosebirea 
între părţile componente îmbunătăţeşte transparenţa situaţiilor financiare şi 
respectă caracteristicile calitative de raportare a fondului tranzacţiilor.

Contribuţii de la proprietari

BC15. Prezentul standard identifică exemple de tipuri de documente care pot dovedi 
contribuţiile de la proprietarii din sectorul public (punctul 38). Multe entităţi 
din sectorul public primesc intrări de resurse de la entităţile care le con trolează, 
le deţin sau ale căror membre sunt. În anumite circumstanţe, intrarea de 
resurse va fi desemnată ca o contribuţie de la proprietari. Fără a aduce atingere 
documentaţiei care dovedeşte forma intrării de resurse sau desemnarea sa de 
către o entitate care controlează, prezentul standard reflectă punctul de vedere 
conform căruia pentru ca o intrare de resurse să fie clasificată drept contribuţie 
de la proprietari, fondul tranzacţiei trebuie să fie în conformitate cu clasificarea 
respectivă.

Evaluarea activelor

BC16. Prezentul standard prevede ca activele dobândite prin alte tranzacţii decât cele 
de schimb să fie evaluate iniţial la valoarea justă de la data achiziţiei. IPSASB 
consideră că acest lucru este adecvat pentru a reflecta fondul tranzacţiei şi 
consecinţele sale pentru beneficiar. Într-o tranzacţie de schimb, costul achiziţiei 
este o evaluare a valorii juste a activului dobândit. Cu toate acestea, prin 
definiţie, într-o altă tranzacţie decât cea de schimb, contravaloarea oferită pen-
tru achiziţia unui activ nu este aproximativ egală cu valoarea justă a activului 
dobândit. Valoarea justă este reprezentarea cea mai exactă a valorii reale pe 
care o entitate din sectorul public o acumulează drept rezultat al tranzacţiei. 
Evaluarea iniţială a activelor dobândite prin alte tranzacţii decât cele de schimb 
la valoarea justă este consecventă cu abordarea din IPSAS 16, Investiţii imobi-
liare, şi IPSAS 17, Imobilizări corporale, pentru activele dobândite gratuit sau 
la un cost nominal. IPSASB a realizat amendamente ulterioare la IPSAS 12, 
Stocuri, şi la IPSAS 16 şi IPSAS 17 pentru a alinia în totalitate acele IPSAS-uri 
la dispoziţiile prezentului standard.

Conturi bancare ale entităţii 

BC17. Prezentul standard implică dispoziția ca toți banii depuși într-un cont bancar 
al unei entități să respecte definiția unui activ și să îndeplinească criteriile 
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de recunoaştere a unui activ al entităţii. IPSASB a stabilit acest principiu la 
punctele 1.2.6 şi 1.2.7 din IPSAS-ul referitor la contabilitatea de casă, Ra-
portarea financiară conform contabilităţii de casă. De asemenea, standardul 
impune recunoaşterea unei datorii în legătură cu orice sumă colectată de en-
titatea raportoare şi depozitată în propriul cont bancar în timp ce acţionează 
ca agent al unei alte entităţi. 

Evaluarea datoriilor

BC18. Prezentul standard prevede ca, în cazul în care o entitate recunoaşte o datorie 
cu privire la o intrare de resurse, datoria respectivă să fie evaluată iniţial drept 
cea mai bună estimare a valorii necesare pentru a deconta obligaţia la data de 
raportare. Această bază de evaluare este în conformitate cu IPSAS 19. De ase-
 menea, IPSASB deţine informaţii cu privire la amendamentele propuse la 
IAS 37 (de a fi redenumit Datorii nefinanciare), care stă la baza IPSAS 19, şi 
va mo ni toriza, analizând la momentul potrivit, răspunsul său cu privire la orice 
ela borări din cadrul IAS 37.

Eveniment impozabil

BC19. Prezentul standard defineşte un eveniment impozabil drept evenimentul trecut 
care, în conformitate cu prevederile guvernului, ale legislativului sau ale altei 
autorităţi, va fi supus impozitării. Standardul specifică faptul că acesta este cel 
mai devreme moment posibil pentru a recunoaşte activele şi veniturile care 
rezultă dintr-o tranzacţie de impozitare şi este momentul în care se produce 
evenimentul trecut care generează controlul asupra activului. IPSASB a luat 
în considerare un punct de vedere alternativ conform căruia o entitate câştigă 
controlul asupra resurselor rezultate din impozitare doar atunci când se primesc 
resursele. Deşi recunoaşte faptul că pot exista dificultăţi în evaluarea fiabilă a 
anumitor fluxuri de impozitare, IPSASB a respins o astfel de abordare ca fiind 
nepotrivită pentru baza de angajamente a raportării financiare.

Încasări în avans

BC20. Prezentul standard îi impune unei entităţi care primeşte resurse anterior unui 
eveniment impozabil sau înainte de intrarea în vigoare a unui angajament de 
transfer să recunoască un activ şi o datorie cu o valoare echivalentă. Acest lucru 
este consecvent cu principiile contabilităţii de angajamente de a recunoaşte 
venitu rile în perioada în care are loc evenimentul de bază care generează veni-
turi. În cazul în care evenimentul impozabil nu a avut loc, sau angajamentul 
de transfer nu a devenit executoriu, poate fi necesar ca entitatea să returneze 
resursele în totalitate sau parţial. Conform altor puncte de vedere, în cazul în 
care resursele sunt primite în avans faţă de evenimentul impozabil, o entitate 
trebuie să recunoască o datorie doar dacă există probabilitatea unei ieşiri ulte-
rioare de resurse. IPSASB susţine punctul de vedere conform căruia veniturile 
nu ar trebui recunoscute până la producerea evenimentului impozabil şi extinde 
principiul la transferuri, astfel că în cazul în care resursele sunt primite înainte 
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ca un angajament de transfer să devină irevocabil, entitatea recunoaşte un activ 
şi o datorie pentru plata în avans.

Cheltuieli plătite prin sistemul fiscal şi facilităţi fiscale

BC21. Conform prezentului standard, cheltuielile plătite prin sistemul fiscal trebuie 
să se diferenţieze de facilităţile fiscale, cele dintâi fiind recunoscute separat 
de veniturile din situaţiile financiare cu scop general. Acest lucru se datorează 
faptului că, în conformitate cu definiţia din prezentul standard, cheltuielile plă-
tite prin sistemul fiscal respectă definiţia cheltuielilor şi, conform principiilor 
stabilite în IPSAS 1, nu se permite compensarea cheltuielilor în raport cu veni-
turile. Conform definiţiei din prezentul standard, facilităţile fiscale reprezintă 
unul dintre numeroşii factori folosiţi pentru a determina valoarea veniturilor 
primite sau de primit din impozite şi nu sunt recunoscute separat de venituri. 
IPSASB consideră că acest tratament este consecvent cu principiile stabilite 
în prezentul standard.

BC22. Tratamentul prescris în prezentul standard pentru cheltuielile plătite prin sis-
temul fiscal este diferit faţă de cel prescris în prezent de Organizaţia pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) pentru rezultatele statistice ale 
unei ţări membre. În prezent, OCDE impune ca veniturile fiscale să fie prezentate 
fără cheltuielile plătite prin sistemul fiscal (sau creditele fiscale rambursabile); 
în măsura în care obligaţia fiscală a unui contribuabil persoană fizică este redusă 
la zero, plăţile către un contribuabil sunt prezentate drept cheltuieli.2 IPSASB 
este de părere că actualul tratament al OCDE nu este în conformitate cu prin-
cipiile conceptuale care stau la baza IPSAS-urilor şi cu dispoziţia din IPSAS 1 
de a nu compensa elemente de venituri şi cheltuieli. Cadrele generale statistice 
de raportare financiară sunt în prezent în curs de revizuire; în special, o nouă 
ediţie a Sistemului de conturi naţionale al Naţiunilor Unite este în prezent în 
curs de dezvoltare şi urmează să fie publicată în 2008. Cadrul general revizuit 
poate revizui dispoziţiile curente de raportare în ceea ce priveşte creditele 
fiscale. Revizuirea Sistemului de conturi naţionale precede adesea revizuirea 
altor ca dre generale statistice.

Diferenţa fiscală

BC23. Pentru anumite impozite, entităţile raportoare trebuie să cunoască faptul că 
suma pe care administraţia publică are dreptul să o colecteze în conformitate 
cu legislaţia fiscală este mai mare decât suma care va fi colectată, însă valoarea 
acestei diferenţe nu va putea fi evaluată în mod fiabil. Suma colectată este 
mai mică din cauza economiei subterane (sau de pe piaţa neagră), a fraudei, a 
evaziunii fiscale, a nerespectării legislaţiei fiscale şi a erorilor. Diferenţa dintre 
valorile datorate legal în conformitate cu legislaţia şi cele pe care administraţia 
are capacitatea de a le colecta este cunoscută sub denumirea de diferenţă 
fiscală. Sumele incluse anterior în veniturile fiscale care sunt stabilite ca fiind 
necolectabile nu constituie o parte din diferenţa fiscală. 
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BC24. IPSASB consideră că diferenţa fiscală nu corespunde definiţiei unui activ 
deoarece nu se preconizează generarea de resurse către guvern cu privire la 
sumele respective. În consecinţă, activele, datoriile, veniturile sau cheltuielile 
nu vor fi recunoscute în ceea ce priveşte diferenţa fiscală. 

Servicii în natură

BC25. Prezentul standard permite, fără a impune, recunoaşterea serviciilor în natură. 
Prezentul standard consideră că multe servicii în natură corespund definiţiei 
unui activ şi, în principiu, trebuie să fie recunoscute. Totuşi, în astfel de cazuri 
pot exista dificultăţi în obţinerea unor evaluări fiabile. În alte cazuri, serviciile 
în natură nu corespund definiţiei unui activ deoarece entitatea raportoare nu 
deţine suficient control asupra serviciilor furnizate. IPSASB a concluzionat că, 
din cauza unor dificultăţi legate de evaluare şi control, recunoaşterea serviciilor 
în natură trebuie să fie permisă, dar nu impusă.

Contribuţii obligatorii la sistemele de asigurare socială

BC26. Prezentul standard nu exclude din domeniul său de aplicare contribuţiile obli-
gatorii la sistemele de asigurare socială care sunt alte tranzacţii decât cele de 
schimb. Există o varietate de angajamente diferite pentru finanţarea sistemelor 
de asigurare socială în diferite jurisdicţii. La momentul elaborării IPSAS 23, 
IPSASB a considerat că măsura în care prin contribuţiile obligatorii la sistemele 
de asigurare socială sunt generate tranzacţii de schimb sau alte tranzacţii decât 
cele de schimb depinde de angajamentele speciale ale unui anumit sistem, fiind 
nevoie să se aplice raţionamentul profesional pentru a stabili dacă astfel de 
contribuţii la un sistem de asigurare socială sunt recunoscute în conformitate 
cu principiile stabilite în prezentul standard sau în conformitate cu principiile 
stabilite în standardele naţionale sau internaţionale cu privire la astfel de sisteme.

BC26A. IPSASB a reanalizat acest aspect atunci când a elaborat IPSAS 42, Beneficii 
sociale. IPSASB a concluzionat că astfel de contribuții sunt alte tranzacții decât 
cele de schimb și ar trebui să fie contabilizate în conformitate cu prezentul 
standard. Singura excepție este atunci când o entitate alege să contabilizeze 
o schemă de beneficii sociale prin intermediul abordării bazate pe asigurări. 
Abordarea bazată pe asigurări ia în considerare atât intrările, cât și ieșirile de 
numerar, iar astfel contribuțiile la schemele de beneficii sociale contabilizate 
prin abordarea bazată pe asigurări nu sunt contabilizate ca venituri conform 
prezentului standard.

Revizuirea IPSAS 23 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC27. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. 
Această reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel: 

2  OCDE, Statistici privind veniturile (Paris: OCDE, 2000): p. 267, §20-21.
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(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea 
referitoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a 
entităților din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1.
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Îndrumări de implementare
Prezentele îndrumări însoţesc, dar nu fac parte din IPSAS 23. 

Evaluarea, recunoaşterea şi prezentarea veniturilor din alte tranzacţii decât cele 
de schimb 

Impozit pe venit (punctul 65)

IG1. O administraţie naţională (entitatea raportoare) impune un impozit de 25% pe 
venitul personal câştigat în ţară. Angajatorilor li se impune să reţină impozitele 
din salarii şi să realizeze lunar reţineri la sursă. Persoanele cu venituri semnifica-
tive în afara salariilor (de exemplu, investiţii) trebuie să facă trimestrial plăţile 
fiscale estimate. În plus, persoanele fizice trebuie să depună o declaraţie fiscală la 
departamentul de impozitare până la data de 15 aprilie pentru anul fiscal anterior 
(an calendaristic) şi trebuie să plătească restul de impozit datorat (sau să pretindă o 
rambursare) la momentul respectiv. Perioada de raportare a guvernului se încheie 
la data de 30 iunie.

IG2. Guvernul controlează o resursă – impozitul pe venit de primit – atunci când se 
produce evenimentul impozabil, care reprezintă câştigul din venitul impozabil al 
contribuabililor. La finalul perioadei de raportare, guvernul recunoaşte activele 
şi veniturile în ceea ce priveşte impozitul pe venitul personal obţinut în perioada 
de raportare în măsura în care se pot evalua în mod fiabil. Activele şi veniturile 
vor fi şi ele recunoscute în ceea ce priveşte impozitele din veniturile obţinute în 
perioadele anterioare, dar care nu corespund definiţiei sau nu îndeplinesc criteriile 
de recunoaştere ca activ până în perioada curentă de raportare.

Evaluarea veniturilor din impozitare (punctele 67-70)

IG3. O administraţie naţională (entitatea raportoare) percepe impozit pe venitul per-
sonal al tuturor persoanelor care obţin venituri în jurisdicţia sa. Impozitul a fost 
prima dată perceput cu aproximativ şaptezeci de ani înainte de perioada actuală 
de raportare, iar statisticile cu privire la impozitare sunt disponibile pentru în-
treaga perioadă de şaptezeci de ani. Anul fiscal şi perioada de raportare sunt de 
la 1 ianuarie până la 31 decembrie. În fiecare an, până la 30 aprilie, contribuabilii 
trebuie să depună o declaraţie fiscală, iar până la 30 iunie, să plătească orice taxe 
res tante. Administraţia este obligată prin lege să prezinte situaţii financiare con -
solidate cu scop general auditate până cel târziu la data de 31 martie.

IG4. Veniturile din impozitul pe venit trebuie să fie recunoscute în perioada de ra-
por tare în care s-a produs evenimentul impozabil, şi anume câştigul din venitul 
impozabil. Având în vedere faptul că sistemul de administrare fiscală nu permite 
guvernului să evalueze în mod direct impozitul pe venit de încasat până la 
emiterea situaţiilor financiare cu scop general, guvernul elaborează un model 
pentru a evalua indirect impozitul pe venit de încasat. Administraţia foloseşte 
istoricul colectării impo zitului pe profit din statisticile privind impozitarea, pe 
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care le compară cu alte fenomene observabile pentru a elabora un model fiabil. 
Alte fenomene pot include şi alte statistici economice, cum ar fi produsul intern 
brut, fenomene financiare cum ar fi rate ale impozitului pe venit deduse de către 
angajatori, colectări de impozite pe vânzări (dacă se percepe un astfel de impozit) 
şi statistici bancare colectate de banca centrală. Această administraţie poate 
implica asistenţa econometricienilor pentru dezvoltarea modelului, iar auditorul 
extern testează validitatea modelului în conformitate cu standardele de audit in-
ternaţionale şi naţionale.

IG5. Modelul permite entităţii raportoare să evalueze în mod fiabil activele şi veniturile 
acumulate în timpul perioadei de raportare, care apoi sunt recunoscute şi prezen-
tate în situaţiile financiare cu scop general. Notele la situaţiile financiare cu scop 
general prezintă politicile contabile, inclusiv baza de evaluare a veniturilor din 
impozitul pe venit. În aceste condiţii, estimările veniturilor din impozite pentru 
o perioadă de raportare se pot revizui într-o perioadă ulterioară. Modificările din 
estimări sunt recunoscute prospectiv în conformitate cu IPSAS 3.

Taxă pe valoarea adăugată (punctul 65)3

IG6. O administraţie naţională (entitatea raportoare) impune o taxă pe valoarea adău-
gată (TVA) pentru toate afacerile. Taxa este de 15% din valoarea adăugată şi se 
colectează de comercianţi de la clienţi (contribuabili) la momentul vânzării. În-
treprinderilor mari şi mijlocii li se impune să depună săptămânal declaraţii de 
TVA pe cale electronică la departamentul de impozite; cu toate acestea, întreprin-
derilor mici li se permite să trimită declaraţiile de TVA fizice trimestrial.

IG7. Guvernul controlează o resursă – TVA de încasat – atunci când se produce eveni-
mentul impozabil, care este întreprinderea activităţii impozabile, adică vânzarea 
bunurilor sau serviciilor cu valoare adăugată, în timpul perioadei de raportare. 
Guvernul recunoaşte activele şi veniturile în situaţiile financiare cu scop general 
aferente perioadei de raportare în care are loc activitatea impozabilă sau mai târziu, 
imediat ce impozitul de încasat poate fi evaluat în mod fiabil. În multe situaţii, 
perioada de impunere nu va coincide cu perioada de raportare. În aceste condiţii, 
estimările veniturilor din impozite pentru perioada de raportare pot fi revizuite 
într-o perioadă ulterioară. Modificările din estimări sunt recunoscute prospectiv 
în conformitate cu IPSAS 3.

Impozit pe bunuri şi servicii (punctul 65)

IG8. O administraţie naţională (entitatea raportoare) impune un impozit pe bunuri şi 
servicii (GST) privind vânzările de bunuri şi servicii. Impozitul este de 10% din 
valoarea bunurilor şi serviciilor vândute. Majoritatea comercianţilor de bunuri şi 
servicii au obligaţia să depună săptămânal la departamentul de impozite pe cale 

3 Unele jurisdicţii folosesc alternativ termenii „taxa pe valoarea adăugată (TVA)” şi „impozitul pe bunuri 
şi servicii (GST)”.
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electronică declaraţii de GST. Cu toate acestea, întreprinderilor mici li se permite 
să trimită fizic declaraţiile de GST trimestrial.

IG9. Guvernul controlează o resursă – GST de încasat – atunci când se produce eveni-
mentul impozabil, care este vânzarea de bunuri şi servicii impozabile în timpul 
perioadei de raportare. Guvernul recunoaşte activele şi veniturile în situaţiile 
financiare cu scop general aferente perioadei de raportare în care au loc vânzările 
şi cumpărările sau, dacă impozitul de încasat nu se poate evalua în mod fiabil 
la finalul perioadei de raportare, mai târziu, imediat ce va putea evalua fiabil 
impozitul de încasat.

Taxe vamale (punctul 65)

IG10. O administraţie naţională (entitatea raportoare) impune taxe vamale pentru toate 
importurile de bunuri. Taxele variază în funcţie de tipul de bunuri importate şi 
sunt stabilite la niveluri care să asigure că bunurile produse pe piaţa internă sunt 
mai ieftine pe piaţa cu amănuntul. Bunurile importate sunt deţinute în depozite 
vamale până când importatorul plăteşte taxa. Importatorii trebuie să facă declaraţii 
de import la departamentul vamal şi să plătească imediat taxa. Majoritatea impor-
tatorilor depun aceste declaraţii pe cale electronică, înainte de sosirea bunurilor, 
şi realizează transferuri electronice de fonduri către departamentul vamal atunci 
când bunurile sunt descărcate de pe nave sau aeronave ori când trenurile sau ca-
mioanele trec graniţele vamale.

IG11. Guvernul controlează o resursă – taxa de încasat – atunci când are loc evenimen-
tul impozabil, care este circulaţia mărfurilor peste graniţele vamale. Guvernul 
recunoaşte activele şi veniturile în situaţiile financiare cu scop general aferente 
perioadei de raportare în care bunurile circulă peste graniţă sau mai târziu, imediat 
ce taxa de încasat poate fi evaluată în mod fiabil.

Taxe de succesiune (punctul 65)

IG12. O administraţie naţională (entitatea raportoare) impune taxe de succesiune de 
40% pe toate proprietățile evaluate la peste 500.000 unităţi monetare (u.m.). 
Medicii şi antreprenorii de pompe funebre sunt obligaţi să anunțe toate decesele 
la departamentul de impozite. Apoi, un evaluator face o evaluare intermediară 
a averii pentru a stabili dacă taxa va putea fi plătită. Executorii testamentari au 
obligaţia de a depune un inventar al bunurilor la departamentul de impozite, care 
evaluează averea şi stabileşte taxa datorată. Nu se poate acorda succesiunea până 
la achitarea tuturor taxelor. Din cauza complexităţii dispoziţiilor testamentare 
şi a contestaţiilor frecvente ale evaluărilor, durează în medie patru ani până la 
stabilirea valorii bunurilor şi colectarea taxelor datorate.

IG13. Guvernul controlează o resursă – taxele de succesiune de încasat – atunci când 
are loc evenimentul impozabil, care reprezintă decesul unei persoane care deţine 
proprietatea impozabilă. Guvernul recunoaşte activele şi veniturile în situaţiile 
financiare cu scop general din perioada de raportare în care decedează persoana 
sau mai târziu, imediat ce activele pot fi evaluate în mod fiabil.
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Impozit pe proprietate (punctul 65)

IG14. O administraţie locală (entitatea raportoare) percepe un impozit de 1% din suma 
evaluată a tuturor proprietăţilor din jurisdicţia sa. Perioada de raportare a guver-
nului este de la 1 iulie la 30 iunie. Impozitul se percepe la 31 iulie, cu înştiinţări 
de evaluare trimise proprietarilor în iulie, plata fiind datorată până la 31 august. 
Dacă impozitele nu sunt plătite la acea dată, proprietarii suportă plata unor do-
bânzi de penalizare de 3% pe lună din suma restantă. Legislaţia fiscală îi permite 
guvernului să pună sechestru pe o proprietate şi să o vândă pentru a colecta taxele 
restante. 

IG15. Guvernul controlează o resursă – impozitele pe proprietate de încasat – atunci 
când are loc evenimentul impozabil, care reprezintă trecerea datei la care se percep 
taxele, 31 iulie. Guvernul recunoaşte activele şi veniturile în situaţiile financiare 
cu scop general din perioada de raportare aferentă acestei date.

Încasări în avans ale impozitului pe venit (punctul 66)

IG16. Administraţia A (entitatea raportoare) percepe un impozit pe venit pentru toţi re-
zidenţii din jurisdicţia sa. Perioada fiscală şi perioada de raportare încep la 1 ia nua rie 
şi se termină la 31 decembrie. Contribuabilii care sunt liber-profesionişti sunt 
obligaţi să plătească o valoare estimată a impozitului pe venit pentru exerciţiul 
financiar până la data de 24 decembrie a anului imediat precedent începutului 
anului fiscal. Legislaţia fiscală stabileşte valoarea estimată ca fiind suma datorată 
pentru evaluarea încheiată cel mai recent, la care se adaugă o zecime, cu excepţia 
cazului în care contribuabilul oferă înainte de 24 decembrie o explicaţie pentru o 
valoare mai mică (se aplică sancţiuni în cazul în care evaluarea contribuabilului 
se dovedeşte a fi semnificativ mai mică decât suma finală datorată). După finalul 
perioadei fiscale, contribuabilii care sunt liber-profesionişti îşi depun declaraţiile 
fiscale şi primesc restituiri sau plătesc administrației un impozit suplimentar.

IG17. Resursele primite de la contribuabilii care sunt liber-profesionişti până la data de 
24 decembrie sunt încasări în avans ale impozitelor datorate pentru anul următor. 
Evenimentul impozabil reprezintă obţinerea de venituri în timpul perioadei de 
impozitare, care nu a început. Entitatea raportoare recunoaşte o creştere a unui 
activ (numerar în bancă) şi o creştere a unei datorii (încasări în avans). 

Subvenţii la un alt nivel guvernamental pentru scopuri generale (punctele 14-16, 76)

IG18. Administraţia naţională (entitatea care transferă) acordă o subvenţie de 10 mili-
oane u.m. unei administraţii locale într-o zonă defavorizată din punct de vedere 
economico-social. Administraţiei locale (entităţii raportoare), în baza structurii 
sale, i se impune să realizeze diverse programe sociale; cu toate acestea, ea nu 
are suficiente resurse pentru a le întreprinde pe toate fără asistenţă. Nu există 
prevederi legate de subvenţie. Toate administraţiile locale trebuie să întocmească 
şi să prezinte situaţii financiare cu scop general auditate.
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IG19. Nu există prevederi referitoare la aceste subvenţii şi nici o obligaţie de perfor-
manţă, astfel încât transferurile sunt recunoscute ca active şi venituri în situaţiile 
financiare cu scop general aferente perioadei de raportare în care acestea sunt sau 
urmează să fie primite de către administraţia locală.

Transfer cu prevederi care nu corespund definiţiei unei condiţii (punctele 20-25)

IG20. O administraţie naţională face un transfer de numerar de 50 milioane u.m. către o 
entitate guvernamentală ce acordă locuinţe sociale de stat, specificând următoa-
rele:

(a) Creşte stocul de locuinţe sociale cu 1.000 de unităţi suplimentare în plus 
faţă de orice alte creşteri planificate; sau 

(b) Utilizează transferul de numerar în alte moduri pentru a susţine obiectivele 
sale privind locuinţele sociale.

 Dacă niciuna dintre aceste prevederi nu este îndeplinită, entitatea beneficiară 
tre buie să îi ramburseze banii administraţiei naţionale. 

IG21. Entitatea guvernamentală care acordă locuinţe sociale de stat recunoaşte creşte-
rea unui activ (numerar) şi venituri în valoare de 50 milioane u.m. Prevederile 
din contractul de transfer sunt prezentate atât de general încât să nu impună 
beneficiarului o obligaţie de performanţă – obligaţia de performanţă este impusă 
de mandatul curent al entităţii, nu de termenele transferului.

Transfer cu restricţii către o universitate din sectorul public (punctele 19 şi 76)

IG22. Administraţia naţională (entitatea care transferă) transferă 200 de hectare de teren 
dintr-un oraş important către o universitate (entitatea raportoare) pentru înfiinţarea 
unui campus universitar. Acordul de transfer specifică faptul că terenul trebuie 
să fie utilizat pentru un campus, dar nu precizează dacă acesta trebuie returnat în 
cazul în care nu este folosit pentru un campus.

IG23. Universitatea recunoaşte terenul ca activ în situaţia poziţiei financiare aferentă 
perioadei de raportare în care se obţine controlul asupra terenului respectiv. Terenul 
trebuie să fie recunoscut la valoarea justă în conformitate cu IPSAS 17. Restricţia 
nu corespunde definiţiei unei datorii sau nu îndeplineşte criteriile de recunoaştere 
a unei datorii. Prin urmare, universitatea recunoaşte veniturile aferente terenului 
în situaţia performanţei financiare din perioada de raportare în care terenul este 
recunoscut drept activ.

Subvenţii cu condiţii la un alt nivel guvernamental (punctele 17-18)

IG24. Administraţia naţională (entitatea care transferă) acordă o subvenţie de 10 mili-
oane u.m. unei administraţii regionale (entitatea raportoare) pentru a fi utilizată în 
vederea îmbunătăţirii şi menţinerii sistemelor de tranzit în masă. În mod concret, 
banii trebuie să fie folosiţi după cum urmează: 40% pentru căile ferate existente 
şi pentru modernizarea sistemului de linii de tramvai, 40% pentru noile sisteme 
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de cale ferată sau de linii de tramvai şi 20% pentru achiziţii de material rulant 
şi îmbunătăţiri. Conform termenelor subvenţiei, banii pot fi folosiţi numai în 
condiţiile stipulate, iar administraţia regională trebuie să includă o notă la situaţiile 
financiare cu scop general auditate care să prezinte în detaliu modul în care s-au 
cheltuit banii aferenţi subvenţiei. Acordul prevede ca subvenţia să fie cheltuită 
aşa cum se specifică în anul în curs sau să fie restituită administraţiei naţionale.

IG25. Administraţia regională recunoaşte banii aferenţi subvenţiei ca un activ. De ase-
menea, administraţia regională recunoaşte o datorie cu privire la condiţia afe-
rentă subvenţiei. Pe măsură ce regiunea îndeplineşte condiţia, adică pe măsură 
ce realizează cheltuieli autorizate, aceasta reduce datoria şi recunoaşte venituri 
în situaţia performanţei financiare aferentă perioadei de raportare în care datoria 
este achitată. 

Subvenţie de cercetare (într-o tranzacţie de schimb cu fond economic) (punctul 8)

IG26. O mare corporaţie care fabrică produse de curăţenie (entitatea care transferă) îi 
acordă bani unei universităţi publice (entitatea raportoare) pentru a desfăşura 
activităţi de cercetare cu privire la eficienţa unui anumit compus chimic în ce 
privește eliminarea rapidă a desenelor graffiti. Corporaţia prevede ca rezultatele 
cercetării să-i fie împărtăşite înainte de a fi anunţate în mod public şi că are dreptul 
să solicite un brevet pe compus.

IG27. Aceasta este o tranzacţie de schimb. În schimbul subvenţiei, universitatea oferă 
servicii de cercetare şi o imobilizare necorporală, dreptul (un beneficiu economic 
viitor) de a genera profit pe baza rezultatelor cercetării. Pentru această tranzacţie 
se aplică IPSAS 9 şi IPSAS 31, Imobilizări necorporale.

Ştergerea datoriilor (punctele 84-87)

IG28. Administraţia naţională (entitatea care transferă) i-a împrumutat 20 milioane u.m. 
unei administraţii locale (entitatea raportoare) pentru a-i permite administraţiei 
locale să construiască o instalaţie de tratare a apei. După o schimbare de politică, 
administraţia naţională decide să anuleze plata împrumutului. Nu există prevederi 
referitoare la ştergerea împrumutului. Administraţia naţională îi scrie ad minis-
traţiei locale şi îi oferă consiliere cu privire la decizia sa; de asemenea, anexează 
documentaţia pentru împrumut, la care s-a adnotat faptul că s-a renunţat la îm-
prumut.

IG29. Atunci când primeşte scrisoarea şi documentaţia de la administraţia naţională, 
care comunică această decizie, administraţia locală derecunoaşte datoria pentru 
împrumut şi recunoaşte veniturile în situaţia performanţei financiare aferentă 
perioadei de raportare în care se derecunoaşte datoria. 

Cumpărarea de proprietăţi cu componente de schimb şi alte componente decât 
cele de schimb (punctele 8-11, 39-41)

IG30. O şcoală publică (entitatea raportoare) cumpără de la o administraţie locală cu 
50.000 u.m. un teren cu o valoare justă de 100.000 u.m. Entitatea raportoare 
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concluzionează că o altă tranzacţie decât cea de schimb cuprinde două compo-
nente, o componentă de schimb şi o altă componentă decât cea de schimb. Una 
dintre componente implică cumpărarea a jumătate din valoarea terenului pentru 
50.000 u.m., iar cealaltă componentă reprezintă o altă tranzacţie decât cea de 
schimb care transferă şcolii cealaltă jumătate din valoarea terenului.

IG31. În situaţiile sale financiare cu scop general aferente perioadei de raportare în care 
are loc tranzacţia, şcoala publică recunoaşte terenul la 100.000 u.m. (un cost de 
50.000 u.m. şi un transfer de 50.000 u.m.), o reducere a activului în numerar de 
50.000 u.m. şi un venit dintr-o altă tranzacţie decât cea de schimb de 50.000 u.m. 
(valoarea justă a creşterii activelor nete recunoscute).

Moşteniri propuse (punctele 90-92)

IG32. O proaspătă absolventă (persoana care transferă) a unei universităţi publice, de 
25 de ani, numeşte universitatea (entitatea raportoare) ca fiind principalul be-
neficiar din testamentul ei. Universitatea este informată cu privire la acest lucru. 
Absolventa este necăsătorită şi fără copii şi are o avere evaluată în prezent la 
500.000 u.m.

IG33. Universitatea publică nu recunoaşte niciun activ sau venit în situaţiile sale finan-
ciare cu scop general aferente perioadei în care se face testamentul. Evenimentul 
trecut referitor la o moştenire îl reprezintă decesul testatorului (persoana care 
transferă), care nu a avut loc.

Angajament – Televiziunea face un apel pentru un spital public (punctul 104)

IG34. În seara zilei de 30 iunie 20X5, o televiziune locală face un apel pentru strân-
gerea de fonduri pentru un spital public (entitatea raportoare). Data de raportare 
anuală a spitalului public este 30 iunie. Telespectatorii telefonează sau transmit 
e-mailuri în care promit că vor trimite donaţii constând în anumite sume de bani. 
La încheierea apelului au fost promise 2 milioane u.m. Donaţiile promise nu sunt 
irevocabile pentru respectarea angajamentelor. Experienţa cu apelurile anterioare 
indică faptul că se vor realiza aproximativ 75% din donaţiile promise. 

IG35. Spitalul public nu recunoaşte nicio valoare în situaţiile sale financiare cu scop 
general cu privire la angajamente. Entitatea nu controlează resursele aferente 
angajamentelor pentru că nu poate exclude sau reglementa accesul entităţilor 
care transferă prospectiv la beneficiile economice sau la potenţialul de servicii 
din resursele care au fost promise; prin urmare, nu poate recunoaşte activul sau 
venitul aferent până când donaţia nu este irevocabilă pentru donator.

Amenzi (punctele 88-89)

IG36. O mare corporaţie este găsită vinovată de poluarea unui râu. Drept sancţiune, ea 
trebuie să cureţe poluarea şi să plătească o amendă de 50 milioane u.m. Compania 
se află într-o stare financiară bună şi poate plăti amenda. Compania a anunţat că 
nu va aduce cazul în instanţă.
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IG37. Guvernul (entitatea raportoare) recunoaşte o creanţă şi venituri de 50 milioane u.m. 
în situaţiile financiare cu scop general aferente perioadei de raportare în care se 
impune amenda.

Asistenţă externă recunoscută (punctele 76-82)

IG38. Administraţia naţională A (entitatea raportoare) încheie un acord de asistenţă 
externă cu Administraţia naţională B, care prevede pentru Administraţia naţio-
nală A subvenţii de asistenţă pentru dezvoltare în vederea sprijinirii obiectivelor 
medicale ale Administraţiei naţionale A pe o perioadă de doi ani. Acordul de 
asistenţă externă este irevocabil pentru ambele părţi. Acordul specifică detaliile 
cu privire la asistenţa pentru dezvoltare de încasat de către Administraţia naţio-
nală A. Administraţia A evaluează valoarea justă a asistenţei pentru dezvoltare 
la 5 milioane u.m.

IG39. Atunci când acordul de asistenţă externă devine irevocabil, Administraţia naţio-
nală A recunoaşte un activ (o creanţă) în valoare de 5 milioane u.m. şi venituri de 
aceeaşi valoare. Resursele corespund definiţiei unui activ şi îndeplinesc criteriile 
de recunoaştere în cazul în care acordul devine irevocabil. Nu există condiţii afe-
rente acestui acord care să impună entităţii să recunoască o datorie.

Veniturile agenţiei de sprijin (punctele 76, 93-97)

IG40. Agenţia Green-Aid se bazează pe finanţare de la un grup de administraţii. Acestea 
au semnat un acord oficial, care stabileşte procentul bugetului aprobat al Agenţiei 
Green-Aid pe care îl va finanţa fiecare administraţie. Agenţia Green-Aid poate 
utiliza fondurile doar pentru a acoperi cheltuielile din exerciţiul bugetar pentru care 
sunt prevăzute fondurile. Exerciţiul financiar al Agenţiei Green-Aid începe la 
1 ianuarie. Bugetul Agenţiei Green-Aid este aprobat în luna octombrie precedentă, 
iar facturile sunt trimise administraţiilor individuale la zece zile după aprobarea 
bugetului. Unele administraţii plătesc înainte de începerea exerciţiului financiar, 
iar altele, în timpul exerciţiului financiar. Cu toate acestea, pe baza experienţei 
anterioare, este foarte puţin probabil ca anumite administraţii să plătească ceea 
ce datorează în timpul exerciţiului financiar sau la orice dată viitoare.

IG41. Pentru exerciţiul bugetar 20X8, situaţia valorilor şi calendarul plăţilor au fost 
după cum urmează:
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IG42. În 20X7, Agenţia Green-Aid recunoaşte un activ de 15 milioane u.m. pentru 
valoarea transferurilor primite înainte de începutul anului 20X8, deoarece deţine 
control asupra unui activ în cazul în care transferul este primit şi depus în contul 
bancar. Se recunoaşte o datorie echivalentă de 15 milioane u.m., aferentă veni-
turilor primite în avans.

IG43. În 20X8, Agenţia Green-Aid recunoaşte 53 milioane u.m. din veniturile din 
transferuri. În notele la situaţiile financiare cu scop general se prezintă faptul 
că s-au facturat 55 milioane u.m. şi a fost stabilit un provizion pentru creanţe 
îndoielnice de 2 milioane u.m. 

Bunuri în natură recunoscute ca venituri (punctele 42, 93-97)

IG44. Administraţia care transferă A are un angajament cu entitatea raportoare din 
sectorul public Aid Agency Inc., prin care Administraţia A furnizează orez pen-
tru a-şi îndeplini angajamentele financiare către Aid Agency Inc. Pe baza 
variabilităţii performanţei trecute a Administraţiei A cu privire la îndeplinirea 
angajamentelor sale, Aid Agency Inc. a adoptat politici contabile prin care să nu 
recunoască activele şi veniturile decât la primirea orezului promis. Administra-
ţia A promite să ofere Aid Agency Inc. 300.000 u.m. în anul 20X5. Administra-
ţia A transferă ulterior către Aid Agency Inc. 1.000 de tone de orez la data de 
12 ianuarie 20X5. Transferul de orez are loc în unul dintre porturile statului care 
transferă. Conform detaliilor cu privire la acordul de finanţare dintre Aid 
Agency Inc. şi Administraţia A, orezul este evaluat la valoarea convenită în 
prealabil de 300 u.m. pe tonă, având ca rezultat faptul că transferul de 1.000 de 
tone de orez degrevează pe de plin angajamentul financiar al Administraţiei A de 
300.000 u.m. În perioada februarie-martie 20X5, Aid Agency Inc. oferă orezul 
unei reţele de agenţii locale de distribuţie în Statele B şi C cu scopul de a satis-
face nevoile oamenilor sub nivelul subzistenţei.

IG45. La 12 ianuarie 20X5, preţul pieţei pentru 1.000 de tone de orez a fost de: 280.000 u.m. 
în ţara Administraţiei A; 250.000 u.m. pe piaţa internaţională de măr furi; 340.000 u.m. 
în Statul beneficiar B; şi 400.000 u.m. în Statul beneficiar C.

IG46. Trebuie să se determine valoarea justă a orezului la momentul donaţiei pentru 
a se evalua veniturile pe care le recunoaşte Aid Agency Inc. Acordul financiar 
dintre donator şi agenţia de ajutor, care permite ca orezul să fie evaluat la 300 u.m. 
pe tonă, depinde de un acord privat între cele două părţi şi nu reflectă neapărat 
valoarea justă a orezului. Atât Aid Agency Inc., cât şi Administraţia donatoare A 
au posibilitatea de a achiziţiona orez de pe piaţa mondială la un preţ mai mic, și 
anume de 250.000 u.m. Preţurile pieţei pentru statele individuale apar ca fiind 
deschise fluctuaţiilor – ca urmare fie a barierelor comerciale, fie, în cazul ţărilor 
beneficiare, a distorsiunilor temporare din cauza unei penurii grave de alimente 
– şi este posibil să nu reflecte un transfer între un cumpărător şi un vânzător 
interesați şi în cunoştinţă de cauză pe o piaţă reglementată. Prin urmare, preţul de 
pe piaţa mondială de 250.000 u.m. este reflectarea cea mai fiabilă şi mai relevantă 
a va lorii juste pentru orezul donat. Aid Agency Inc. recunoaşte o creştere a unui 
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activ (stocul de orez) şi venituri de 250.000 u.m. în situaţiile financiare cu scop 
general pentru anul în care este primit transferul.

Prezentarea informaţiilor cu privire la serviciile în natură care nu sunt recunoscute 
(punctele 98-102, 108)

IG47. Conform politicilor contabile ale unui spital public (entitatea raportoare), servi-
ciile de voluntariat primite trebuie recunoscute ca active şi venituri atunci când 
acestea respectă definiţia unui activ şi îndeplinesc criteriile de recunoaştere 
ca active. Spitalul consideră serviciile voluntarilor drept parte a unui program 
organizat. Principalul obiectiv al programului este de a expune voluntarii la me-
diul din spital şi de a promova asistenţa medicală ca fiind o carieră. Voluntarii 
trebuie să aibă cel puţin şaisprezece ani şi trebuie să facă un angajament iniţial 
pe şase luni de a lucra în schimburi de patru ore, dimineaţa sau după-amiaza, în 
fiecare săptămână. Primul schimb pentru fiecare voluntar constă într-o sesiune de 
instruire cu privire la orientarea în spital. Multe licee locale le permit elevilor să 
întreprindă această activitate ca parte a programului lor educaţional. Voluntarii 
lucrează sub îndrumarea unei asistente medicale autorizate şi îndeplinesc alte 
sarcini de îngrijire decât cea medicală, cum ar fi vizitarea pacienţilor şi lectura 
pentru pacienți. Spitalul public nu plăteşte voluntarii şi nici nu angajează personal 
pentru a efectua munca voluntarilor dacă aceştia nu sunt disponibili.

IG48. Spitalul analizează contractele pe care le are cu voluntarii şi concluzionează că, 
cel puţin pentru primele şase luni ale unui voluntar nou, deţine suficient control 
asupra serviciilor care urmează să fie furnizate de voluntar pentru a corespunde 
definiţiei privind controlul asupra unui activ. De asemenea, spitalul concluzionează 
că primeşte potenţial de servicii de la voluntari, îndeplinind definiţia unui activ. 
Cu toate acestea, concluzionează că nu poate evalua în mod fiabil valoarea justă 
a serviciilor furnizate de voluntari, pentru că nu există funcţii echivalente plătite 
în spital sau în alte unităţi sanitare sau de îngrijire a comunităţii din regiune. 
Spitalul nu recunoaşte serviciile în natură prestate de voluntari. Spitalul prezintă 
informaţii cu privire la numărul de ore de servicii prestate de voluntari în timpul 
perioadei de raportare, precum şi o descriere a serviciilor furnizate.

Contribuţii de la proprietari (punctele 37-38)

IG49. În 20X0, oraşele învecinate Altonae, Berolini şi Cadomi formează Serviciul de 
generare a electricităţii Tri-Cities (TCEGS) (entitatea raportoare). Actul constitutiv 
al TCEGS devine irevocabil pentru administraţiile oraşelor şi oferă drepturi egale 
de proprietate, care pot fi modificate numai printr-un acord. Oraşele contribuie 
fiecare cu 25 milioane u.m. pentru a constitui TCEGS. Aceste contribuţii corespund 
definiţiei unei contribuţii de la proprietari, pe care entitatea o recunoaşte ca atare. 
Actul constitutiv prevede, de asemenea, ca oraşele să achiziţioneze producţia 
TCEGS proporţional cu dreptul lor de proprietate. Preţul de cumpărare este egal 
cu costul total al producţiei. În 20X9, localitatea Berolini aprobă construirea 
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în oraş a unei turnătorii de aluminiu, ceea ce va duce la o dublare a cererii de 
electricitate a oraşului. Cele trei oraşe sunt de acord să modifice actul constitutiv 
al TCEGS pentru a permite localităţii Berolini să aducă o contribuţie de la pro-
prietari în vederea autorizării construirii unor capacităţi generatoare suplimentare. 
După o evaluare independentă a TCEGS, oraşele convin ca Berolini să aducă o 
contribuţie de la proprietari de 50 milioane u.m. şi să îşi mărească cota-parte din 
proprietate la 49,9%, cu menţinerea cotei de 25,05% pentru fiecare dintre oraşele 
Altonae şi Cadomi.

IG50. În cazul în care amendamentul la actul constitutiv devine irevocabil, TCEGS va 
recunoaşte o creştere a activelor de 50 milioane u.m. (în numerar sau contribuţie 
de încasat de la proprietari), precum şi o contribuţie de la proprietari de 50 mi-
lioane u.m.

Termene ale acordului de subvenţionare care nu impun recunoaşterea unei datorii 
(punctele 20-25)

IG51. Administraţia parcurilor naţionale (entitatea raportoare) din Ţara A primeşte o 
subvenţie de 500.000 u.m. de la agenţia de ajutor bilateral din Ţara B. Acordul 
de subvenţionare prevede ca subvenţia să fie folosită pentru a reface zonele defri-
şate din rezervele naturale existente în Ţara A, dar dacă nu se folosesc în scopul 
stabilit, banii trebuie să îi fie returnaţi Ţării B. Termenele acordului de sub-
venţionare sunt executorii în instanţele de judecată din Ţara A şi în tribunalele 
internaţionale. Acesta este al treisprezecelea an în care Administraţia parcurilor 
naţionale a primit o subvenţie de acest tip de la aceeaşi entitate care transferă. 
În anii anteriori, subvenţia nu a fost folosită conform dispoziţiilor, ci pentru a 
achiziţiona alte terenuri învecinate cu parcurile naţionale pentru a fi încorporate în 
parcuri. Administraţia parcurilor naţionale nu a efectuat nicio refacere a zonelor 
despădurite în ultimii treisprezece ani. Agenţia de ajutor bilateral din Ţara B este 
conştientă de încălcarea termenelor acordului.

IG52. Administraţia parcurilor naţionale analizează tranzacţia şi concluzionează că deşi 
termenele acordului de subvenţionare sunt executorii, dat fiind faptul că agenţia 
de ajutor bilateral nu a aplicat această condiţie şi în trecut, neexistând niciun 
indiciu cu privire la acest lucru, termenele au forma, nu fondul unei prevederi şi 
al unei condiţii. Administraţia parcurilor naţionale recunoaşte o creştere a unui 
activ (numerar în bancă) şi a veniturilor din subvenţii; aceasta nu recunoaşte o 
datorie.

Prezentările de informaţii din situaţiile financiare ale Administraţiei A 
(punctele 106-108)

IG53. Pentru anul încheiat la 31 decembrie 20X2, Administraţia A întocmeşte şi prezintă 
situaţii financiare întocmite pentru prima dată în conformitate cu IPSAS-urile. 
Aceasta realizează următoarele prezentări de informaţii în cadrul situaţiilor sale 
financiare:
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Note la situaţiile financiare

Politici contabile

 Recunoaşterea veniturilor din alte tranzacţii decât cele de schimb

1. Activele şi veniturile rezultate din tranzacţiile de impozitare sunt recunoscute în 
conformitate cu dispoziţiile din IPSAS 23, Venituri din alte tranzacţii decât cele 
de schimb (impozite şi transferuri). Cu toate acestea, administraţia beneficiază 
de prevederile tranzitorii din acest standard cu privire la impozitele pe venit şi 
pe avere.

 În afară de impozitele pe venit şi pe avere, activele şi veniturile provenite din 
tranzacţiile de impozitare sunt recunoscute în perioada în care se produce eveni-
mentul impozabil, cu condiţia ca activele să respecte definiţia unui activ şi să 
îndeplinească criteriile de recunoaştere ca active. Impozitele pe venit şi pe avere 
sunt recunoscute în perioada în care se încasează plata pentru impozitare (a se 
vedea notele 4 şi 6).

2. Activele şi veniturile rezultate din tranzacţii de transfer sunt recunoscute în peri-
oada în care angajamentul de transfer devine irevocabil, cu excepţia unor servicii 
în natură. Administraţia recunoaşte numai acele servicii în natură care sunt primite 
ca parte a unui program organizat şi pentru care se poate stabili o valoare justă 
în raport cu preţurile de pe piaţă. Nu se recunosc alte servicii în natură.

3. În cazul în care un transfer este supus unor condiţii care, dacă nu sunt respectate, 
impun returnarea resurselor transferate, administraţia recunoaşte o datorie până 
la îndeplinirea condiţiei. 

Baza de evaluare a principalelor clase de venituri din alte tranzacţii decât cele de 
schimb

 Impozite

4. Veniturile din impozitul pe venit se evaluează la valoarea nominală a numera-
rului şi a echivalentelor de numerar primite în timpul perioadei de raportare. 
Administraţia dezvoltă în prezent un model statistic de evaluare a veniturilor 
din impozitul pe venit pe bază de angajamente. Acest model foloseşte statisticile 
privind impozitele elaborate începând cu anul 19X2, precum şi alte informaţii 
statistice, inclusiv câştigurile salariale medii săptămânale, produsul intern brut şi 
indicii de preţ ai consumatorilor şi producătorilor. Administraţia anticipează că 
modelul îi va permite să evalueze în mod fiabil veniturile din impozitul pe venit 
pe bază de angajamente pentru perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 
20X4. Administraţia nu recunoaşte nicio valoare aferentă impozitelor pe venit 
de încasat.

5. Activele şi veniturile provenite din impozitul pe bunuri şi servicii sunt evaluate 
iniţial la valoarea justă a activelor acumulate de administraţie pe durata peri-
oadei de raportare, în principal în numerar, echivalente de numerar şi impozite 
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de încasat pe bunuri şi servicii. Informaţiile sunt colectate din declaraţiile privind 
impozitul pe bunuri şi servicii depuse de contribuabili în decursul anului şi alte 
sume estimate a fi datorate administraţiei. Datorită folosirii sistemului electronic 
pentru depunerea declaraţiilor fiscale creat în 20X0, contribuabilii au un nivel 
ridicat de conformitate şi un grad scăzut de erori. Nivelul ridicat de conformitate 
şi gradul scăzut de erori îi permit administraţiei să dezvolte un model statistic 
fiabil pentru evaluarea veniturilor acumulate din impozite.

 Impozitele pe bunuri şi servicii de încasat reprezintă estimarea valorii datorate 
din impozitele aferente perioadei de raportare care rămân neachitate la data de 
31 decembrie 20X2, cu excepţia unui provizion privind creanțele irecuperabile.

6. Impozitul pe avere de 40% se percepe pentru toate proprietăţile decedatului; totuși, 
primele 400.000 u.m. din fiecare proprietate sunt scutite de taxă. Activele şi veni-
turile din impozitele pe avere sunt evaluate la valoarea nominală a numerarului 
primit în timpul perioadei de raportare sau la valoarea justă de la data achiziţiei 
altor bunuri primite în timpul perioadei, determinată în funcţie de evaluările de 
pe piaţă sau de estimările independente efectuate de un membru al profesiei de 
evaluator. 

Venituri din transferuri

7. Activele şi veniturile recunoscute ca o consecinţă a unui transfer sunt evaluate 
la valoarea justă a activelor recunoscute la data recunoaşterii. Activele monetare 
sunt evaluate la valoarea lor nominală, cu excepţia cazului în care valoarea-timp 
a banilor este semnificativă, caz în care se foloseşte valoarea actualizată, calculată 
folosind o rată de actualizare care să reflecte riscul inerent privind deţinerea ac-
tivelor. Activele nemonetare sunt evaluate la valoarea lor justă, care este stabilită 
în raport cu valorile de pe pieţele observabile sau prin estimări independente 
efectuate de un membru al profesiei de evaluator. Creanţele sunt recunoscute 
atunci când există un angajament irevocabil de transfer, dar nu s-au încasat bani 
sau alte active.

Impozite care nu se pot evalua în mod fiabil în perioada în care se produce 
evenimentul impozabil

8. Administraţia nu este în măsură să evalueze în mod direct activele rezultate 
din impozitul pe venit în perioada în care toţi contribuabilii realizează venituri, 
beneficiind, prin urmare, de prevederile tranzitorii ale IPSAS 23, Venituri din 
alte tranzacţii decât cele de schimb (impozite şi transferuri), pentru a elabora 
un model de evaluare indirectă a veniturilor din impozitare în perioada în care 
con tribuabilii realizează venituri. Administraţia estimează că va putea evalua în 
mod fiabil impozitul pe venit pe bază de angajamente folosind modelul pentru 
perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 20X4.

9. În ceea ce priveşte impozitele pe avere, din cauza nivelului actual ridicat de ne-
respectare a legii, administraţia nu poate evalua valoarea activelor şi a veniturilor 
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acumulate în perioada decesului persoanelor care deţin patrimoniu impozabil. 
Prin urmare, administraţia recunoaşte impozitele pe avere atunci când primeşte 
plata impozitului. Departamentul fiscal lucrează încontinuu pentru a dezvolta o 
metodă fiabilă de evaluare a activelor de încasat şi a veniturilor din anul în care 
se produce evenimentul impozabil.

Datorii recunoscute aferente transferurilor

10. La 31 decembrie 20X2, administraţia a recunoscut o datorie de XX.000 u.m. legată 
de un transfer condiţionat de construirea unui spital public. La 31 decembrie, 
administraţia a primit o plată în numerar, dar nu a început construcţia spitalului, 
cu toate că la 30 noiembrie 20X2 s-au solicitat oferte de construcţie.

Active supuse unor restricţii

11. Un teren cu o valoare justă de XX.000 u.m. a fost donat în anul 20X2, cu restricţia 
de a fi folosit în scopuri de sănătate publică şi de a nu fi vândut timp de 50 de ani. 
Terenul a fost achiziţionat de entitatea care transferă la o licitaţie publică, imediat 
înainte de transfer, iar preţul de vânzare prin licitaţie este valoarea justă.

12. Imobilizările corporale includ o sumă de XX.000 u.m., care este valoarea contabilă 
a unui tablou donat în 19X2 unei galerii de artă controlate de administraţie, cu 
restricţia de a nu fi vândut pentru o perioadă de 40 de ani. Tabloul este evaluat la 
valoarea justă, determinată printr-o evaluare independentă.

Principalele categorii de moşteniri, cadouri, donaţii şi bunuri în natură primite

13. Transferurile sunt primite sub formă de cadouri, donaţii şi bunuri în natură – mai 
ales provizii medicale şi şcolare (stocuri), echipamente medicale şi şcolare şi 
opere de artă (clasificate drept echipamente). Cadourile şi donaţiile sunt primite în 
primul rând de la donatori privaţi. Spitalele, şcolile şi galeriile de artă controlate 
de administraţie recunosc aceste active atunci când le revine controlul, de obicei 
la primirea resurselor, în numerar sau imobilizări corporale. Administraţia nu 
acceptă aceste transferuri cu condiţii sau restricţii aferente, cu excepţia cazului 
în care valoarea transferului este mai mare de XX.000 u.m.

14. În anul 20X2, ca parte a unui acord de asistenţă externă cu Administraţia C, admi-
nistraţiei i s-au furnizat echipamente informatice cu o valoare justă de XX.000 u.m., 
cu condiţia să fie folosite de departamentul pentru învăţământ sau să fie retur-
nate Administraţiei C.

Servicii în natură

15. Spitalele controlate de administraţie au primit servicii medicale în natură prestate 
de medici ca parte a unui program de voluntariat organizat de profesia medicală. 
Aceste servicii în natură sunt recunoscute ca venituri şi cheltuieli în situaţia 
performanţei financiare la valoarea lor justă, determinată pe baza tabelului pu-
blicat conținând onorariile pentru profesia medicală.
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16. Spitalele, şcolile şi galeriile de artă controlate de administraţie au primit de ase  -
menea sprijin de la voluntari în cadrul programelor organizate pentru ghizii ga-
leriilor de artă, asistenţii cadrelor didactice şi ghizii vizitatorilor din spital. Aceşti 
voluntari le oferă entităţilor un sprijin valoros în realizarea obiectivelor lor; totuşi, 
serviciile prestate nu pot fi evaluate în mod fiabil, deoarece pe pieţele locale nu 
sunt disponibile funcţii echivalente plătite, iar serviciile nu s-ar putea furniza în 
lipsa voluntarilor. Administraţia nu recunoaşte aceste servicii în situaţiile poziţiei 
financiare sau performanţei financiare.

Împrumuturi de concesiune (punctele 105A-105B)

IG54.  O entitate primeşte o finanţare de 6 milioane u.m. din partea unei agenţii de dez-
voltare multilaterală pentru construirea a 10 şcoli în următorii 5 ani. Finanţarea 
este acordată în următoarele condiţii: 

● 1 milion u.m. din finanţare nu trebuie rambursat, cu condiţia construirii 
şcolilor. 

● 5 milioane u.m. din finanţare trebuie rambursate după cum urmează: 

Anul 1: niciun capital de rambursat

Anul 2: trebuie rambursat 10% din capital

Anul 3: trebuie rambursat 20% din capital

Anul 4: trebuie rambursat 30% din capital

Anul 5: trebuie rambursat 40% din capital

● Dobânda este stabilită la 5% pe an pe durata împrumutului (se presupune că 
dobânda este plătită anual în tranşe). Rata dobânzii pe piaţă aferentă unui 
împrumut similar este de 10%. 

● În măsura în care construcţia şcolilor nu a fost realizată, finanţarea acordată 
trebuie rambursată donatorului (se presupune că acesta deţine sisteme efi-
ciente de monitorizare şi a mai solicitat, anterior, ca fondurile nefolosite să 
fie rambursate). 

● Entitatea a construit următoarele şcoli pe parcursul perioadei împrumutului: 

Anul 1: o şcoală finalizată

Anul 2: 3 şcoli finalizate

Anul 3: 5 şcoli finalizate

Anul 4: 10 şcoli finalizate

 Analiză

 Entitatea a primit efectiv o subvenţie de 1 milion u.m. şi un împrumut de 5 mi-
lioane u.m. (Notă: O entitate va lua în considerare dacă fondul comercial de 
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1 milion u.m. reprezintă sau nu o contribuţie de la proprietari sau venituri; se 
pre supune, în sensul acestui exemplu, că suma de 1 milion u.m. reprezintă ve ni-
turi). De asemenea, entitatea a primit şi o subvenţie suplimentară de 784.550 u.m. 
(care reprezintă diferenţa dintre încasările împrumutului de 5 milioane u.m. şi 
valoarea actualizată a fluxurilor de trezorerie contractuale, actualizate folosind 
rata dobânzii pe piaţă aferentă de 10%).

 Subvenţia de 1 milion u.m. + 784.550 u.m. este contabilizată în conformitate cu 
prezentul standard, iar împrumutul, împreună cu dobânda contractuală aferentă 
şi plăţile de capital aferente, în conformitate cu IPSAS 41.

 1.  La recunoaşterea iniţială, entitatea va recunoaşte următoarele:

 D  Bancă 6.000.000 u.m.

 C Împrumut 4.215.450 u.m.

 C Datorie 1.784.550 u.m.

 2. Anul 1: entitatea va recunoaşte următoarele:

 D  Datorie 178.455 u.m.

 C Alte venituri decât cele din tranzacții de schimb 178.455 u.m.

 (1/10 din şcolile construite Í 1.784.550 u.m.)

(Notă: Înregistrările contabile pentru rambursarea dobânzii şi a angajamentelor privind capita-
lul şi dobânda nu au fost reflectate în acest exemplu deoarece scopul acestuia este să ilustreze 
recunoaşterea veniturilor din împrumuturile de concesiune. Exemple complete sunt incluse în 
Exemplele ilustrative din IPSAS 41.)

3. Anul 2: entitatea va recunoaşte următoarele (se presupune că entitatea evaluează ulterior 
împrumutul de concesiune la costul amortizat):

 D  Datorie 356.910 u.m.

 C Alte venituri decât cele din tranzacții de schimb 356.910 u.m.

 (3/10 din şcolile construite Í 1.784.500 u.m. – 178.455 u.m. deja recunoscute)

 4. Anul 3: entitatea va recunoaşte următoarele:

 D  Datorie 356.910 u.m.

 C Alte venituri decât cele din tranzacții de schimb 356.910 u.m.

 (5/10 din şcolile construite Í 1.784.550 u.m. – 535.365 u.m. deja recunoscute)

 5. Anul 4: entitatea va recunoaşte următoarele:

 D  Datorie 892.275 u.m.

 C Alte venituri decât cele din tranzacții de schimb 892.275 u.m.

 (Toate şcolile construite, 1.784.550 u.m. – 892.275 u.m.)
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Dacă împrumutul de concesiune a fost acordat fără nicio condiţie, entitatea va recunoaşte urmă-
toarele la recunoaşterea iniţială:

 D  Bancă  6.000.000 u.m.

 C Împrumut 4.215.450 u.m.

 C Alte venituri decât cele din tranzacții de schimb 1.784.550 u.m.

Interacțiunea dintre dispozițiile de evaluare din IPSAS 23 și cele din IPSAS 41

Context

IG55. O persoană îi donează acțiuni în Entitatea X cotată Entității A din sectorul public, 
la 1 ianuarie 20X8. La acea dată, acțiunile în Entitatea X au o valoare justă de 
1.000.000 u.m. La 31 decembrie 20X8, valoarea justă a acțiunilor este de 900.000 u.m. 
Ca parte din angajament, Entitatea A suportă obligația de transfer pentru ca 
acțiunile să fie transferate în numele său. Aceste costuri ajung la 10.000 u.m.

IG56. Entitatea X cotată furnizează infrastructură în telecomunicații și servicii conexe 
către public. Pe parcursul anului 20X9 a fost introdusă o nouă tehnologie în 
sectorul telecomunicațiilor, făcând ca infrastructura și echipamentele folosite 
de Entitatea X să devină aproape perimate. Acest lucru a avut ca rezultat un 
declin permanent al valorii Entității X cotate. Valoarea pierderii din depreciere 
la 31 decembrie 20X9 este de 700.000 u.m. Entitatea A evaluează investițiile în 
acțiuni la valoarea justă prin active nete / capitaluri proprii atunci când acțiunile 
nu sunt deținute în vederea tranzacționării. Se presupune că angajamentul este 
un angajament contractual, că nu rezultă nicio obligație actuală din donație și că 
perioada de raportare a entității se încheie la 31 decembrie 20X8. 

Analiză

IG57. Deoarece Entitatea A primește acțiunile ca donație, aceasta folosește IPSAS 23 
la recunoașterea inițială a acțiunilor dobândite și a altor venituri decât cele din 
schimb aferente. Cu toate acestea, deoarece Entitatea A a dobândit un activ fi-
nanciar, entitatea ia în calcul dispozițiile privind evaluarea inițială din IPSAS 23 
și IPSAS 41. 

IG58. IPSAS 23 prevede că activele dobândite ca parte a unei alte tranzacții decât cele 
de schimb care generează venituri sunt evaluate inițial la valoarea justă, în timp ce 
IPSAS 41 prevede că activele financiare sunt evaluate inițial la valoarea justă și, în 
funcție de clasificarea lor, costurile tranzacției pot să fie incluse sau nu. Deoarece 
entitatea folosește o politică de evaluare a investițiilor în acțiuni la valoarea justă 
prin active nete / capitaluri proprii, costurile aferente tranzacției de 10.000 u.m. 
sunt adăugate la valoarea acțiunilor de 1.000.000 u.m. la evaluarea inițială. 

IG59. Evaluarea ulterioară și derecunoașterea acțiunilor sunt tratate de IPSAS 41. Enti-
tatea evaluează investițiile în acțiuni la valoarea justă prin active nete / capitaluri 
proprii, ceea ce înseamnă că acțiunile sunt evaluate la valoarea justă cu modificările 
ulterioare ale valorii juste recunoscute în active nete / capitaluri proprii. Totuși, 
dividendele sunt recunoscute în surplus sau deficit. 
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 Înregistrările contabile la achiziția inițială și la datele de raportare sunt urmă-
toarele: 

 1. Achiziția acțiunilor prin donație

 D Investiția în Entitatea X 1.010.000 u.m. 

 C Alte venituri decât cele din tranzacții de schimb 1.000.000 u.m.

 C Bancă (costuri de transfer plătite) 10.000 u.m.

 2. Evaluarea ulterioară la 31 decembrie 20X8

 D Active nete / capitaluri proprii  110.000 u.m. 
  (ajustarea investiției la valoarea justă)

 C Investiția în Entitatea X 110.000 u.m.

 3. Evaluarea ulterioară la 31 decembrie 20X9

 D Pierderi din depreciere  700.000 u.m.  
  (active nete / capitaluri proprii)

 C Investiția în Entitatea X 700.000 u.m.
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Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020. 

IPSAS 24, Prezentarea informaţiilor privind bugetul în situaţiile financiare, a fost 
emis în decembrie 2006.

De la această dată, IPSAS 24 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● IPSAS 42, Beneficii sociale (emis în ianuarie 2019)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2018 (emis în octombrie 2018)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2015 (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 2011 (emis în octombrie 2011)

Tabelul punctelor modificate în IPSAS 24

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

Secţiunea Introducere Eliminată Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

octombrie 2011

3 Modificat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

4 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

21 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

octombrie 2018
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

22 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

octombrie 2018

24 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

octombrie 2018

26 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

46 Modificat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

48 Modificat IPSAS 42 ianuarie 2019

54A Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

54B Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

54C Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

54D Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

octombrie 2018

54E Nou IPSAS 42 ianuarie 2019

55 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015

IE Modificat IPSAS 42 ianuarie 2019
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 24, Prezentarea 
informaţiilor privind bugetul în situaţiile financiare, este prezentat la punctele 1-55. 
Toate punctele au autoritate egală. IPSAS 24 trebuie citit în contextul obiectivului său, 
al Bazei pentru concluzii, al Prefeţei la Standardele Internaţionale de Contabilitate 
pentru Sectorul Public şi al Cadrului general conceptual de raportare financiară 
cu scop general pentru entităţile din sectorul public. IPSAS 3, Politici contabile, 
modificări ale estimărilor contabile şi erori, oferă o bază pentru selectarea şi apli-
carea politicilor contabile în absenţa unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
1. Prezentul standard prevede ca o comparaţie între valorile bugetare şi cele 

reale care provin din execuţia bugetară să fie inclusă în situaţiile financiare 
ale en tităţilor cărora li se impune sau care aleg să facă public(e) bugetul lor 
aprobat (bugetele lor aprobate), pentru care îşi asumă deci o răspundere publică. 
Prezentul standard impune de asemenea ca prezentarea informaţiilor să includă 
o explicaţie privind motivele pentru care există diferenţe semnificative între 
valorile bugetare şi cele reale. Conformitatea cu dispoziţiile prezentului standard 
va asigura faptul că entităţile din sectorul public îşi vor îndeplini obligaţiile 
privind răspunderea şi îşi vor spori gradul de transparenţă a situaţiilor finan-
ciare prin demonstrarea (a) con formităţii cu bugetul lor aprobat (bugetele lor 
aprobate) pentru care îşi asumă o răspundere publică şi (b) performanţei finan-
ciare în atingerea rezultatelor bu getare, în cazurile în care bugetul (bugetele) 
şi situaţiile financiare sunt în tocmite conform aceleiaşi baze.

Domeniu de aplicare
2. O entitate care întocmeşte şi prezintă situaţii financiare conform conta-

bilităţii pe bază de angajamente trebuie să aplice prezentul standard.

3. Prezentul standard se aplică entităţilor din sectorul public cărora li se 
impune sau care aleg să facă public(e) bugetul lor aprobat (bugetele lor 
aprobate).

4. [Eliminat]

5. Prezentul standard nu prevede nici ca bugetele aprobate să fie făcute publice 
şi nici ca situaţiile financiare să prezinte informaţii despre, sau să realizeze 
com  paraţii cu, bugetele aprobate care nu sunt făcute publice.

6. În anumite cazuri, bugetele aprobate vor fi compilate pentru a cuprinde toate 
activităţile controlate de o entitate din sectorul public. În alte cazuri se poate 
impune ca bugetele aprobate separat să fie făcute publice pentru anumite 
activităţi, grupuri de activităţi sau entităţi incluse în situaţiile financiare ale unui 
guvern sau ale unei alte entităţi din sectorul public. Aceasta se poate întâmpla 
(a) atunci când, de exemplu, situaţiile financiare ale guvernului cuprind agenţii 
sau programe guvernamentale care au autonomie operaţională şi care îşi întoc-
mesc propriile bugete sau (b) atunci când un buget este întocmit doar pentru 
sectorul de stat al administraţiei ca întreg. Prezentul standard se aplică tuturor 
entităţilor care prezintă situaţii financiare atunci când bugetele aprobate pentru 
entitate sau componente ale acestora sunt făcute publice.

Definiţii
7. Următorii termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul specificat 

în continuare:
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 Baza de contabilitate reprezintă contabilitatea pe bază de angajamente 
sau contabilitatea de casă, aşa cum sunt definite în IPSAS-urile pe bază 
de angajamente şi în IPSAS-ul privind contabilitatea de casă.

 Bugetul anual reprezintă un buget aprobat pe un an. Aceasta nu include 
estimările sau previziunile publicate înainte pentru perioade ulterioare 
perioadei bugetare.

 Alocarea reprezintă o autorizaţie acordată de un organism legislativ de a 
aloca fonduri în scopurile specificate de organul legislativ sau de o autori
tate similară.

 Bugetul aprobat reprezintă autoritatea de a cheltui, derivată din legislaţie, 
legi bugetare, ordonanţe de guvern şi alte decizii legate de veniturile sau 
încasările anticipate din perioada bugetară.

 Baza bugetară reprezintă contabilitatea de angajamente, de casă sau de 
altă natură adoptată în buget care a fost aprobată de organismul legislativ.

 Baza comparabilă reprezintă valorile reale prezentate pe aceeaşi bază de 
contabilitate, aceeaşi bază de clasificare, pentru aceleaşi entităţi şi pentru 
aceeaşi perioadă ca bugetul aprobat. 

 Bugetul final reprezintă bugetul iniţial ajustat pentru toate rezervele, su mele 
transferate, transferurile, alocațiile, alocările suplimentare şi alte mo di fi-
cări legislative autorizate sau cu autoritate similară aplicabile peri oa dei 
bu getare.

 Bugetul multianual reprezintă un buget aprobat pe o perioadă mai mare 
de un an. Acesta nu include estimările sau previziunile publicate înainte 
pentru perioade ulterioare perioadei bugetare.

 Bugetul iniţial reprezintă bugetul aprobat iniţial pentru perioada bugetară.

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat. 

Bugete aprobate

8. Un buget aprobat, conform definiţiei din prezentul standard, reflectă veniturile 
anticipate sau încasările care se aşteaptă a fi generate în decursul perioadei 
bugetului anual sau multianual pe baza planurilor curente şi a condiţiilor eco-
nomice anticipate în decursul perioadei bugetare şi a cheltuielilor aprobate de 
un organism legislativ, care poate fi legiuitorul sau o altă autoritate relevantă. 
Un buget aprobat nu este o estimare sau o previziune bazată pe ipoteze de-
spre evenimentele viitoare sau pe acţiunile posibile ale conducerii care nu se 
așteaptă neapătrat să aibă loc. Similar, un buget aprobat diferă din perspectiva 
informaţiilor financiare, care pot fi sub formă de prognoză, previziune sau o 



PREZENTAREA INFORMAŢIILOR PRIVIND BUGETUL ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE

 861 IPSAS 24

combinaţie a acestora; de exemplu, o prognoză pentru un an combinată cu o 
previziune pe cinci ani.

9. În anumite jurisdicţii, bugetele pot face parte din lege în cadrul procesului 
de aprobare. În alte jurisdicţii, aprobarea poate fi acordată fără ca bugetul 
să devină lege. Indiferent de procesul de aprobare, caracteristica esenţială a 
bugetelor aprobate este că autoritatea de a retrage fonduri din trezoreria de stat 
sau organismul similar în scopurile convenite şi identificate îi revine unui organ 
legislativ superior sau unei alte autorităţi corespunzătoare. Bugetul aprobat 
sta bileşte autorizarea de a cheltui pentru elementele specifice. Autorizarea 
de a cheltui este în general considerată limita legală în cadrul căreia entitatea 
trebuie să opereze. În anumite jurisdicţii, bugetul aprobat pentru care entitatea 
va fi responsabilă poate fi bugetul iniţial, iar în altele poate fi bugetul final.

10. Dacă un buget nu este aprobat anterior începerii perioadei bugetare, bugetul 
ini ţial este bugetul care a fost primul aprobat pentru aplicare în anul bugetar.

Bugetul iniţial şi final

11. Bugetul iniţial poate include valorile reziduale alocate reportate automat din anii 
anteriori prin lege. De exemplu, procesele bugetare guvernamentale din unele 
jurisdicţii includ o reglementare legală care prevede reluarea alocărilor pentru 
a acoperi angajamentele anilor anteriori. Angajamentele includ posibile datorii 
viitoare bazate pe acorduri contractuale curente. În unele jurisdicţii, acestea pot 
face referire la obligaţii sau datorii şi cuprind comenzi de cumpărare neonorate 
şi contracte pentru care nu au fost livrate bunurile sau serviciile.

12. Alocările suplimentare pot fi necesare atunci când bugetul iniţial nu a prevăzut 
în mod adecvat dispoziţiile privind cheltuielile care rezultă, de exemplu, din 
războaie sau dezastre naturale. În plus, poate exista un deficit în veniturile bu-
getare în decursul perioadei şi pot fi necesare transferuri interne între secţiunile 
bugetului sau între elementele-rând pentru a permite modificările privind 
priorităţile de finanţare în decursul perioadei fiscale. Ca urmare, fondurile 
alocate unei entităţi sau unei activităţi pot fi reduse faţă de valoarea alocată 
iniţial perioadei pentru a menţine disciplina fiscală. Bugetul final cuprinde toate 
aceste modificări sau schimbări autorizate.

Valori reale

13. Prezentul standard utilizează termenul real sau valoare reală pentru a descrie 
valorile care rezultă din execuţia bugetului. În unele jurisdicţii, bugetul de 
producţie, bugetul de execuţie sau termeni similari pot fi utilizaţi cu acelaşi 
înţeles ca real sau valoare reală.

Prezentarea unei comparaţii între valorile bugetare şi cele reale
14. Conform dispoziţiilor punctului 21, o entitate trebuie să prezinte o com-

paraţie a valorilor bugetare pentru care este responsabilă în mod public şi 
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pentru care răspunde oficial cu valorile reale fie printr-o situaţie financiară 
suplimentară separată, fie prin coloane suplimentare ale bugetului în si tu-
a ţiile financiare prezentate în mod curent în conformitate cu IPSAS-urile. 
Com paraţia valorilor bugetare cu cele reale trebuie să prezinte separat 
pentru fiecare nivel de supraveghere legislativă:

(a) Valorile bugetare iniţiale şi finale;

(b) Valorile reale pe o bază comparabilă; şi

(c) Prin prezentarea în note, o explicaţie a diferenţelor semnificative 
dintre bugetul pentru care entitatea răspunde oficial şi valorile 
reale, cu excepţia cazului în care această explicaţie este inclusă în 
alte documente publice emise în corelaţie cu situaţiile financiare şi 
se fac referinţe încrucişate la acele documente în note.

15. Prezentarea în situaţiile financiare a valorilor bugetare iniţiale şi finale şi a 
valorilor reale pe o bază comparabilă cu bugetul care este disponibil în mod 
public va completa ciclul de responsabilizare, permiţând utilizatorilor situaţiilor 
financiare să identifice dacă resursele au fost obţinute şi utilizate în conformitate 
cu bugetul aprobat. Diferenţele dintre valorile reale şi valorile bugetare, fie în 
bugetul iniţial, fie în cel final (menţionate în contabilitate drept abatere), pot fi 
prezentate în situaţiile financiare pentru a oferi un caracter complet.

16. O explicaţie a diferenţelor semnificative dintre valorile reale şi cele bugetare 
va sprijini utilizatorii în înţelegerea motivelor privind abaterile semnificative 
de la bugetul aprobat pentru care entitatea este responsabilă public. 

17. Unei entităţi i se poate impune sau aceasta poate alege să facă public bugetul 
său iniţial, bugetul său final sau ambele. În situaţiile în care se impune ca atât 
bugetul iniţial, cât şi bugetul final să fie făcute publice, legislaţia, reglementările 
sau altă autoritate vor oferi îndrumări referitoare la măsura în care se impune 
ex pli caţia privind diferenţele semnificative dintre valorile bugetare reale şi cele 
ini ţiale sau dintre valorile bugetare reale şi cele finale, în conformitate cu punc-
tul 14 litera (c). În absenţa unei astfel de îndrumări, diferenţele semnificative 
pot fi determinate prin referire, de exemplu, (a) la diferenţele dintre bugetul real 
şi cel iniţial, pentru a se axa pe performanţa faţă de bugetul iniţial, sau (b) la 
diferenţele dintre bugetul real şi cel final, pentru a se axa pe con formitatea cu 
bugetul final.

18. În multe cazuri, valorile bugetare finale şi cele reale vor fi similare. Aceasta 
deoarece execuţia bugetului este monitorizată pe parcursul perioadei de ra-
portare şi bugetul iniţial este revizuit progresiv pentru a reflecta condiţiile în 
schimbare, circumstanţele în schimbare şi experienţele din cursul perioa dei de 
raportare. Punctul 29 din prezentul standard prevede prezentarea unei explicaţii a 
motivelor pentru modificările dintre bugetul iniţial şi cel final. Aceste prezentări, 
împreună cu prezentările impuse de punctul 14 de mai sus, vor asigura faptul 
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că entităţile care își fac public(e) bugetul lor aprobat (bugetele lor aprobate) 
sunt responsabile public de performanţa şi conformitatea acestora cu bugetul 
aprobat relevant.

19. Discuţiile şi analizele conducerii, operaţiunile de revizuire sau alte rapoarte 
publice care oferă comentarii privind performanţa şi realizările entităţii în de-
cursul perioadei de raportare, inclusiv explicaţiile oricăror diferenţe semnifica-
tive faţă de valorile bugetare, sunt deseori corelate cu situaţiile financiare. 
Conform punctului 14 litera (c) din prezentul standard, explicaţia diferenţelor 
semnificative dintre valorile reale şi cele bugetare va fi inclusă în notele la si-
tuaţiile financiare, cu excepţia cazului în care (a) aceasta este inclusă în alte 
rapoarte publice sau documente emise în corelaţie cu situaţiile financiare şi 
(b) notele la situaţiile financiare identifică rapoartele sau documentele în care 
poate fi găsită explicaţia.

20. Atunci când bugetele aprobate sunt făcute publice doar pentru anumite entităţi 
sau activităţi incluse în situaţiile financiare, dispoziţiile punctului 14 se vor 
aplica doar entităţilor sau activităţilor reflectate în bugetul aprobat. Aceasta 
înseamnă că, de exemplu, atunci când un buget este întocmit doar pentru sectorul 
de stat al unei entităţi raportoare de stat, prezentările de informaţii prevăzute 
la punctul 14 vor fi făcute doar cu privire la sectorul de stat al guvernului.

Prezentare şi descriere

21. O entitate trebuie să prezinte o comparaţie între valorile bugetare şi cele 
reale drept coloane suplimentare ale bugetului în situaţiile financiare 
doar atunci când situaţiile financiare şi bugetul sunt întocmite pe o bază 
comparabilă.

22. Comparaţiile între valorile bugetare şi cele reale pot fi prezentate într-o situaţie 
financiară separată (Situaţia comparaţiei valorilor bugetare cu cele reale sau 
o situaţie denumită similar) inclusă în setul complet de situaţii financiare aşa 
cum este menţionat în IPSAS 1. Alternativ, atunci când situaţiile financiare 
şi bugetul sunt întocmite pe o bază comparabilă – adică pe aceeaşi bază de 
contabilitate pentru aceeaşi entitate şi aceeaşi perioadă de raportare şi adoptă 
aceeaşi structură de clasifi care – pot fi adăugate coloane suplimentare la situaţiile 
financiare exis tente prezentate în conformitate cu IPSAS-urile. Aceste coloane 
suplimentare vor identifica valorile bugetare iniţiale şi finale şi, dacă entitatea 
alege astfel, diferenţele dintre valorile bugetare şi cele reale.

23. În cazul în care bugetul şi situaţiile financiare nu sunt întocmite pe o bază com-
parabilă, se prezintă o Situaţie a comparaţiei valorilor bugetare cu cele reale 
separată. În aceste cazuri, pentru a se asigura faptul că cititorii nu interpretează 
greşit informaţiile financiare care sunt întocmite pe baze diferite, situaţiile fi -
nanciare pot clarifica faptul că baza bugetară şi cea de contabilitate diferă, iar 
Situaţia comparaţiei valorilor bugetare cu cele reale este întocmită pe bază 
bugetară.
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24. În acele jurisdicţii în care bugetele sunt întocmite pe bază de angajamente şi 
cuprind setul complet de situaţii financiare, pot fi adăugate coloane suplimentare 
de buget în toate situaţiile financiare prevăzute de IPSAS-uri. În unele jurisdicţii, 
bugetele întocmite pe bază de angajamente pot fi prezentate sub forma doar a 
câtorva situaţii financiare care cuprind setul complet de situaţii financiare aşa 
cum este prevăzut de IPSAS-uri – de exemplu, bugetul poate fi prezentat ca 
o situaţie a performanţei financiare sau ca o situaţie a fluxurilor de trezorerie, 
împreună cu informaţii suplimentare prezentate în tabelele anexate. În aceste 
cazuri, pot fi incluse coloane suplimentare de buget în cadrul situaţiilor finan-
ciare care sunt de asemenea aprobate pentru prezentarea bugetului.

Nivel de agregare

25. Documentele bugetare pot oferi multe detalii cu privire la anumite activităţi, 
programe sau entităţi. Aceste detalii sunt deseori agregate în clase mai generale, 
la secţiuni bugetare, clasificări bugetare sau dispoziţii bugetare comune pentru 
prezentarea către şi aprobarea de către organul legislativ sau altă autoritate 
com petentă. Prezentarea informaţiilor bugetare şi reale în conformitate cu acele 
clase generale şi cu secţiunile sau rubricile bugetare va asigura faptul că se fac 
comparaţii la nivelul organismului legislativ sau la nivelul altui organism de 
supraveghere identificat în documentele bugetare.

26. IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori, impune 
ca situaţiile financiare să prezinte informaţii care să îndeplinească un număr 
de caracteristici calitative, inclusiv faptul că informaţiile sunt relevante pentru 
nevoile utilizatorilor legate de răspundere și procesul decizional, reprezintă 
exact poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie ale 
entității, îndeplinesc celelalte caracteristici calitative și iau în considerare con-
strângerile asupra informațiilor incluse în rapoartele financiare cu scop general.

27. În anumite cazuri poate fi necesar ca informaţiile financiare detaliate incluse în 
bugetele aprobate să fie agregate pentru prezentarea în situaţiile financiare în 
conformitate cu dispoziţiile prezentului standard. Astfel de agregări pot fi ne-
cesare pentru a evita supraîncărcarea cu informaţii şi pentru a reflecta nivelurile 
relevante ale organismului legislativ sau ale altui organism de supraveghere. 
Determinarea nivelului de agregare va implica raţionamentul profesional. 
Acest raţionament va fi aplicat în contextul obiectivului prezentului standard 
şi al caracteristicilor calitative ale raportării financiare aşa cum sunt acestea 
prezentate la punctul 26 de mai sus şi în Cadrul general conceptual de raportare 
financiară cu scop general pentru entitățile din sectorul public.

28. Informaţii bugetare suplimentare, inclusiv informaţii despre realizările privind 
serviciile, pot fi prezentate în alte documente decât situaţiile financiare. Se 
încurajează referinţele încrucişate din situaţiile financiare către astfel de docu-
mente, în special pentru a lega datele bugetare şi cele reale de datele bugetare 
nonfinanciare şi de realizările privind serviciile.
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Modificări ale bugetului iniţial faţă de cel final

29. O entitate trebuie să prezinte o explicaţie privind măsura în care modi-
ficările dintre bugetul iniţial şi cel final reprezintă o consecinţă a realocării 
în cadrul bugetului sau a altor factori fie:

(a) Prin prezentarea în notele la situaţiile financiare; fie

(b) Într-un raport emis înainte de, în acelaşi timp sau în corelaţie cu si-
tuaţiile financiare şi trebuie să includă referinţe încrucişate la ra port 
în notele la situaţiile financiare.

30. Bugetul final include toate modificările aprobate prin acţiuni legislative sau de 
către altă autoritate desemnată pentru a revizui bugetul iniţial. Consecvent cu 
dispoziţiile prezentului standard, o entitate din sectorul public trebuie să includă 
în notele la situaţiile financiare sau într-un raport separat emis înainte de, corelat 
cu sau în acelaşi timp cu situaţiile financiare o explicaţie a modificărilor dintre 
bugetul iniţial şi cel final. Acea explicaţie va cuprinde, de exemplu, modificările 
rezultate ca o consecinţă a realocărilor în cadrul parametrilor iniţiali ai bugetului 
sau ca o consecinţă a altor factori, cum ar fi modificările parametrilor generali ai 
bugetului, inclusiv modificările politicilor guvernamentale. Astfel de prezentări 
de informaţii sunt deseori făcute în discuţiile şi analizele conducerii sau într-un 
raport similar privind operaţiunile emise în corelaţie cu situaţiile financiare, dar 
care nu fac parte din acestea. Astfel de prezentări de informaţii pot fi in cluse și 
în rapoartele privind randamentul bugetului emise de guverne pen tru a raporta 
cu privire la execuţia bugetului. Atunci când aceste prezentări de informaţii sunt 
făcute mai degrabă în rapoarte separate decât în situaţiile fi nanciare, notele la 
situaţiile financiare vor cuprinde referinţe încrucişate la raport.

Bază comparabilă

31. Toate comparaţiile între valorile bugetare şi cele reale trebuie prezentate pe 
o bază comparabilă față de buget.

32. Comparaţia valorilor bugetare şi a celor reale va fi prezentată conform aceleiaşi 
baze de contabilitate (de angajamente, de casă sau altă bază), aceleiaşi baze 
de clasificare, pentru aceleaşi entităţi şi pentru aceeaşi perioadă ca pentru 
bu getul aprobat. Acest lucru va asigura că prezentarea de informaţii privind 
conformitatea cu bugetul în situaţiile financiare se realizează pe aceeaşi bază 
ca bugetul. În anumite cazuri, aceasta poate însemna prezentarea unui buget şi 
a comparaţiei reale conform unei baze de contabilitate diferite, pentru un grup 
diferit de activităţi ori într-un format de clasificare sau prezentare diferit faţă 
de cel adoptat pentru situaţiile financiare.

33. Situaţiile financiare consolidează entităţile şi activităţile controlate de entitate. 
Du pă cum s-a menţionat la punctul 6, bugetele separate pot fi aprobate şi făcute 
pu blice pentru entităţi individuale sau pentru anumite activităţi care comple-
tează situaţiile financiare consolidate. Atunci când se întâmplă acest lucru, 
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bu ge tele separate pot fi recompilate pentru prezentarea în situaţiile financiare 
în conformitate cu dispoziţiile prezentului standard. Atunci când are loc o astfel 
de recompilare, aceasta nu va implica modificări sau revizuiri ale bugetelor 
apro bate. Acest lucru se datorează faptului că prezentul standard prevede o 
comparaţie a valorilor reale cu valorile bugetare aprobate.

34. Entităţile pot adopta baze de contabilitate diferite pentru întocmirea situaţiilor 
lor financiare şi pentru bugetele lor aprobate. De exemplu, guvernul poate adopta 
contabilitatea de angajamente pentru situaţiile sale financiare şi contabilitatea 
de casă pentru bugetul său. În plus, bugetele se pot axa pe, sau pot include 
informaţii despre, angajamentele de a cheltui fonduri în viitor, precum şi despre 
modificările acelor angajamente, iar situaţiile financiare vor raporta activele, da-
toriile, activele nete / capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile, alte schimbări 
în activele nete / capitalurile proprii şi fluxurile de trezorerie. Totuşi, entitatea 
bugetară şi entitatea care face raportarea financiară vor coincide deseori. În 
mod similar, perioada pentru care bugetul este întocmit şi baza de clasificare 
adoptată pentru buget vor fi deseori reflectate în situaţiile financiare. Astfel se 
va asigura faptul că sistemul contabil înregistrează şi raportează informaţiile 
financiare într-un mod care facilitează comparaţia bugetului cu datele reale 
pentru conducere şi stabilirea răspunderii, de exemplu, pentru monitorizarea 
progresului de execuţie a bugetului în decursul perioadei bugetare şi pentru 
raportarea către guvern, public şi către alţi utilizatori conform unei baze re-
levante şi oportune.

35. În unele jurisdicţii, bugetele pot fi întocmite pe baza contabilităţii de casă sau 
a contabilităţii de angajamente conform sistemului de raportare statistică ce 
cuprinde entităţi şi activităţi diferite de cele incluse în situaţiile financiare. 
De exem plu, bugetele întocmite pentru a se conforma sistemului de rapor-
tare statistică se pot axa pe sectorul de stat şi pot cuprinde doar entităţile 
care îndeplinesc funcţia primară sau pe cea necomercială a guvernului drept 
activitate majoră, în timp ce situaţiile financiare raportează cu privire la toate 
activităţile controlate de guvern, inclusiv activităţile comerciale ale guvernului. 
IPSAS 22, Prezentarea informaţiilor financiare privind sectorul de stat, speci-
fică dispoziţiile privind notele de prezentare a informaţiilor financiare pentru 
sectorul de stat pentru o entitate guvernamentală care adoptă contabilitatea pe 
bază de angajamente şi alege să realizeze astfel de prezentări de informaţii. În 
multe cazuri, prezentările de informaţii realizate în conformitate cu IPSAS 22 
cuprind aceleaşi entităţi, activităţi şi baze de clasificare care au fost adoptate 
în bugetele elaborate în conformitate cu sectorul de stat, conform definiţiilor 
din modelele de raportare statistică. În aceste cazuri, prezentările de informaţii 
realizate în conformitate cu IPSAS 22 vor facilita de asemenea prezentarea 
informaţiilor impusă de prezentul standard.
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36. În modelele de raportare statistică, sectorul de stat poate cuprinde nivelurile 
de guvernare naţional, judeţean/regional şi local. În unele jurisdicţii, guvernul 
naţional (a) poate controla conducerile judeţene/regionale şi locale, (b) poate 
consolida aceste conduceri în situaţiile sale financiare şi (c) poate elabora şi 
impune să fie făcut public un buget aprobat care cuprinde toate cele trei niveluri 
de guvernare. În aceste cazuri, dispoziţiile prezentului standard se vor aplica 
situaţiilor financiare aparţinând entităţilor guvernului naţional. Totuşi, atunci 
când un guvern naţional nu controlează conducerile judeţene/regionale sau 
locale, situaţiile sale financiare nu le vor consolida pe cele ale conducerilor 
judeţene/regionale sau locale. Mai degrabă se întocmesc situaţii financiare 
separate pentru fiecare nivel de guvernare. Prevederile prezentului standard se 
vor aplica doar situaţiilor financiare ale entităţilor de stat atunci când bugetele 
aprobate pentru entităţile şi activităţile pe care acestea le controlează, sau 
subsecţiuni ale acestora, sunt făcute publice.

Bugete multianuale

37. Unele administraţii şi alte entităţi aprobă şi fac publice bugete multianuale, şi nu 
bugete anuale individuale. În mod convenţional, bugetele multianuale cuprind 
o serie de bugete anuale sau obiective bugetare anuale. Bugetul aprobat pentru 
fiecare perioadă anuală componentă reflectă aplicarea politicilor bugetare aso-
ciate bugetului multianual pentru acea perioadă componentă. În unele cazuri, 
bugetul multianual oferă reluări ale alocărilor neutilizate într-un singur an. 

38. Guvernele şi alte entităţi cu bugete multianuale pot avea diferite abordări pentru 
a determina bugetul iniţial şi pe cel final, în funcţie de modul în care s-a acceptat 
bugetul acestora. De exemplu, un guvern poate accepta un buget bienal care 
cuprinde două bugete anuale aprobate, caz în care se vor identifica un buget 
iniţial şi un buget final pentru fiecare perioadă anuală. Dacă alocările neutilizate 
din primul an al bugetului bienal sunt autorizate legal spre a fi cheltuite în cel 
de-al doilea an, bugetul iniţial pentru perioada celui de-al doilea an va creşte cu 
aceste valori reportate. În cazurile rare în care guvernul acceptă un buget bienal 
sau alt buget multianual care nu specifică separat valori bugetare pentru fiecare 
perioadă anuală poate fi necesar raţionamentul pentru a identifica valorile care 
se pot atribui fiecărei perioade anuale pentru a determina bugetele anuale în 
contextul prezentului standard. De exemplu, bugetul iniţial şi cel final aprobate 
pentru primul an al perioadei bienale cuprind orice achiziţii de capital aprobate 
pentru perioada bienală care au fost generate în decursul primului an, împreună 
cu valoarea venitului recurent şi a elementelor de cheltuială care se pot atribui 
acelui an. Valorile necheltuite din prima perioadă anuală vor fi atunci incluse în 
bugetul iniţial pentru cea de-a doua perioadă anuală, iar acel buget, împreună 
cu orice modificări la acesta, va forma bugetul final pentru cel de-al doilea an. 
În cazul în care sunt adoptate bugete multianuale, entităţile sunt încurajate să 
ofere în note o prezentare suplimentară de informaţii cu privire la relaţia dintre 
valorile reale şi cele bugetare în decursul perioadei bugetare.
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Prezentări de informaţii în note cu privire la baza, perioada 
şi domeniul de aplicare bugetare

39. O entitate trebuie să explice în notele la situaţiile financiare baza bugetară 
şi baza de clasificare adoptate în bugetul aprobat.

40. Pot exista diferenţe între baza de contabilitate (de casă, de angajamente sau alte 
modificări ale acesteia) utilizată la întocmirea şi prezentarea bugetului şi baza 
de contabilitate utilizată în situaţiile financiare. Aceste diferenţe pot fi gene-
rate atunci când sistemul contabil şi sistemul bugetar compilează informaţiile 
din perspective diferite – bugetul se poate axa pe fluxurile de trezorerie sau pe 
fluxurile de trezorerie plus anumite angajamente, în timp ce situaţiile financiare 
raportează fluxurile de trezorerie şi informaţiile privind contabilitatea pe bază 
de angajamente. 

41. Formatele şi schemele de clasificare adoptate pentru prezentarea bugetului apro-
bat pot diferi, de asemenea, de formatele adoptate pentru situaţiile financiare. 
Un buget aprobat poate clasifica elementele conform aceleiaşi baze adoptate 
în situaţiile financiare, de exemplu, după natura economică a acestora (com-
pensarea angajaţilor, utilizarea bunurilor sau serviciilor etc.) sau după funcţie 
(sănătate, educaţie etc.). Alternativ, bugetul poate clasifica elementele prin 
programe specifice (de exemplu, reducerea sărăciei sau controlul bolilor con-
tagioase) sau componente ale programului legate de performanţa obiectivelor 
(de exemplu, studenţi care au absolvit programe educaţionale de specialitate sau 
operaţii chirurgicale efectuate de serviciile de urgenţă ale spitalului), care diferă 
de clasificările adoptate în situaţiile financiare. Mai mult, un buget recurent 
pentru activităţile în desfăşurare (de exemplu, educaţie sau sănătate) poate fi 
aprobat separat de un buget de investiţii pentru cheltuielile cu investițiile (de 
exemplu, infrastructură sau clădiri).

42. IPSAS 1 impune entităţilor să prezinte, în notele la situaţiile financiare, in for-
maţii cu privire la baza de întocmire a situaţiilor financiare şi la politicile conta-
bile semnificative adoptate. Prezentarea informaţiilor privind baza bugetară şi 
baza de clasificare adoptate pentru întocmirea şi prezentarea bugetelor aprobate 
va ajuta utilizatorii să înţeleagă mai bine relaţia dintre buget şi informaţiile 
contabile prezentate în situaţiile financiare.

43. O entitate trebuie să prezinte în notele la situaţiile financiare perioada 
bugetului aprobat.

44. Situaţiile financiare trebuie prezentate cel puţin o dată pe an. Entităţile pot aproba 
bugete pentru o perioadă anuală sau pentru perioade multianuale. Prezentarea 
informaţiilor privind perioada acoperită de bugetul aprobat atunci când această 
perioadă diferă de perioada de raportare adoptată pentru situaţiile financiare 
va ajuta utilizatorii acelor situaţii financiare să înţeleagă mai bine relaţia dintre 
datele bugetare şi comparaţia bugetului cu situaţiile financiare. Prezentarea pe-
rioadei acoperite de bugetul aprobat atunci când această perioadă este aceeaşi 
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cu perioada acoperită de situaţiile financiare va avea, de asemenea, un rol util 
de confirmare, în special în jurisdicţiile în care se întocmesc bugete, situaţii fi-
nan ciare şi rapoarte interimare.

45. O entitate trebuie să identifice în notele la situaţiile financiare entităţile 
in cluse în bugetul aprobat.

46. IPSAS-urile impun entităţilor să întocmească şi să prezinte situaţii financiare 
care să consolideze toate resursele controlate de entitate. La nivelul întregii 
administraţii, situaţiile financiare întocmite în conformitate cu IPSAS-urile 
cuprind entităţi dependente de buget, precum şi entități comerciale din secto-
rul public controlate de guvern. Totuşi, după cum s-a menţionat la punctul 35, 
este posibil ca bugetele aprobate întocmite în conformitate cu modelele de 
raportare statistică să nu cuprindă activităţi ale administrației care sunt între-
prinse pe o bază comercială sau de tranzacţie. Consecvent cu dispozițiile de la 
punctul 31, valorile bugetare şi valorile reale vor fi prezentate conform unei 
baze comparabile. Prezentarea informaţiilor privind entităţile cuprinse în buget 
le va permite utilizatorilor să identifice măsura în care activităţile entităţii fac 
obiectul bugetului aprobat şi modul în care bugetul entităţii diferă de entitatea 
reflectată în situaţiile financiare.

Reconcilierea valorilor reale conform unei baze comparabile 
cu valorile reale din situaţiile financiare

47. Atunci când situaţiile financiare şi bugetul nu sunt întocmite conform unei 
baze comparabile, valorile reale prezentate conform unei baze compara
bile faţă de buget, potrivit punctului 31, trebuie să fie reconciliate faţă de 
următoarele valori reale prezentate în situaţiile financiare, identificând 
separat orice diferenţe privind baza, plasarea în timp, precum şi cu privire 
la entităţi:

(a) În cazul adoptării bazei de angajamente pentru buget, veniturile 
totale, valoarea totală a cheltuielilor şi a fluxurilor de trezorerie 
nete din activităţile de exploatare, activităţile de investiţii şi cele de 
finanţare; sau

(b) În cazul adoptării pentru buget a altei baze decât baza de anga
jamente, fluxurile de trezorerie nete din activităţile de exploatare, 
activităţile de investiţii şi cele de finanţare.

 Reconcilierea trebuie prezentată în situaţia propriu-zisă a comparaţiei 
valorilor bugetare cu cele reale sau în notele la situaţiile financiare.

48. Diferenţele dintre valorile reale identificate conform unei baze comparabile şi 
valorile reale recunoscute în situaţiile financiare pot fi clasificate util după cum 
urmează: 
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(a) Diferenţele privind baza, care sunt generate atunci când bugetul aprobat 
este întocmit conform unei alte baze decât baza de contabilitate. De exem-
plu, atunci când bugetul este întocmit conform contabilităţii de casă sau 
contabilităţii de casă modificate şi situaţiile financiare sunt întoc mite 
con form contabilităţii pe bază de angajamente;

(b) Diferenţele de plasare în timp, care apar atunci când perioada bugetară 
di feră de perioada de raportare reflectată în situaţiile financiare; şi

(c) Diferenţele privind entităţile, care apar atunci când bugetul omite pro-
grame sau entităţi care fac parte din entitatea pentru care sunt întocmite 
situaţiile fi nanciare.

 Pot exista, de asemenea, diferenţe de format şi în schemele de clasificare 
adoptate pentru prezentarea situaţiilor financiare şi a bugetului. De exemplu, 
beneficiile sociale conform definiției din IPSAS 42, Beneficii sociale, sunt 
limitate la transferuri de numerar. Clasificarea GFS este mai vastă și include 
anumite servicii individuale furnizate de administrațiile de stat.

49. Reconcilierea prevăzută la punctul 47 din prezentul standard îi va permite en-
tităţii să se achite mai bine de obligaţiile privind răspunderea sa prin identificarea 
surselor principale de diferenţe dintre valorile reale conform unei baze bugetare 
şi valorile recunoscute în situaţiile financiare. Prezentul standard nu exclude 
reconcilierea fiecărui total şi subtotal principal sau a fiecărei clase de elemente 
prezentate prin comparaţia valorilor bugetare şi reale cu valorile echivalente 
din situaţiile financiare.

50. Pentru entităţile care adoptă aceeaşi bază de contabilitate pentru întocmirea 
atât a documentelor bugetare, cât şi a situaţiilor financiare va fi necesară doar 
identificarea diferenţelor dintre valorile reale din buget şi valorile echivalente 
din situaţiile financiare. Acest lucru survine în cazul în care bugetul (a) este 
întocmit pentru aceeaşi perioadă, (b) cuprinde aceleaşi entităţi şi (c) adoptă ace laşi 
format de prezentare ca situaţiile financiare. În aceste cazuri nu este necesară 
reconcilierea. Pentru alte entităţi care adoptă aceeaşi bază de contabilitate pentru 
buget şi situaţiile financiare este posibil să existe o diferenţă privind formatul de 
prezentare, entitatea raportoare sau perioada de raportare; de exemplu, bugetul 
aprobat poate adopta o clasificare sau un format de pre zen tare diferit(ă) faţă de 
situaţiile financiare, poate include doar activităţile necomerciale ale entităţii 
sau poate fi un buget multianual. Poate fi necesară o reconciliere atunci când 
există diferenţe privind prezentarea, plasarea în timp sau en titatea între buget 
şi situaţiile financiare întocmite conform aceleiaşi baze de contabilitate.

51. Pentru entităţile care folosesc contabilitatea de casă (sau o contabilitate de 
casă modificată sau o contabilitate pe bază de angajamente modificată) pentru 
prezentarea bugetului aprobat şi baza de angajamente pentru situaţiile lor finan-
ciare, totalurile principale prezentate în situaţia bugetului şi valorile reale vor fi 
reconciliate cu fluxurile de trezorerie nete din activităţi de exploatare, fluxurile 
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de trezorerie nete din activităţi de investiţii şi fluxurile de trezorerie nete din 
activităţi de finanţare, aşa cum se prezintă în situaţia fluxurilor de trezorerie 
întocmită în conformitate cu IPSAS 2, Situaţiile fluxurilor de trezorerie.

52. Nu este impusă prezentarea de informaţii comparative cu privire la peri-
oada anterioară conform dispoziţiilor prezentului standard.

53. Prezentul standard prevede ca o comparaţie a valorilor bugetare cu cele reale 
să fie inclusă în situaţiile financiare ale entităţilor care fac public(e) bugetul 
lor aprobat (bugetele lor aprobate). Acesta nu prevede nici prezentarea unei 
comparaţii a valorilor reale ale perioadei anterioare cu bugetul acelei perioade 
anterioare şi nici ca explicaţiile aferente privind diferenţele dintre valorile reale 
şi bugetul acelei perioade anterioare să fie prezentate în situaţiile financiare ale 
perioadei curente.

Data intrării în vigoare
54. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2009 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2009, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

54A. Punctul 55 a fost modificat de IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Stan
dardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASuri) 
pe bază de angajamente, emis în ianuarie 2015. O entitate trebuie să aplice 
respectivul amendament pentru situaţiile financiare anuale care acoperă 
perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se permite 
aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică IPSAS 33 pentru o 
perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, atunci amenda
mentul trebuie aplicat şi pentru acea perioadă anterioară.

54B. Punctul 26 a fost modificat de documentul Îmbunătățiri la IPSASuri 2015, 
emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice acest amendament pentru 
situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 
2017 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei 
date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o perioadă care începe 
anterior datei de 1 ianuarie 2017, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

54C. Punctul 4 a fost eliminat, iar punctele 3 și 46 au fost modificate de docu
mentul Aplicabilitatea IPSASurilor, emis în aprilie 2016. O entitate trebuie 
să aplice respectivele amendamente pentru situațiile financiare anuale 
care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei 
date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
amendamentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 
2018, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.
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54D. Punctele 21, 22 și 24 au fost modificate de documentul Îmbunătățiri la 
IPSASuri 2018, emis în octombrie 2018. O entitate trebuie să aplice aceste 
amendamente pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele 
care încep la 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea 
anterior acestei date.

54E. Punctul 48 a fost modificat de IPSAS 42, emis în ianuarie 2019. O entitate 
trebuie să aplice respectivul amendament concomitent cu IPSAS 42.

55. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
definiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor In ter-
naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
ga jamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.



PREZENTAREA INFORMAŢIILOR PRIVIND BUGETUL ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE

 873 IPSAS 24 BAZĂ PENTRU CONCLUZII

Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 24.

Domeniul de aplicare al standardului

BC1. Programul IPSASB de convergenţă cu IFRS-urile este un element important în 
programul de lucru al IPSASB. Politica IPSASB este ca IPSAS-urile pe bază de 
angajamente să fie convergente cu IFRS-urile emise de către IASB atunci când 
este adecvat pentru entităţile din sectorul public. 

BC2. În multe jurisdicţii, legislaţia sau altă autoritate le impune entităţilor din sectorul 
public, fie o administraţie, fie o anumită entitate de stat, să facă public(e) bugetul 
aprobat (bugetele aprobate) pentru care sunt responsabile. Această prezentare de 
informaţii este prevăzută în interesul transparenţei administraţiei. În unele cazuri, 
o administraţie sau o entitate de stat care nu face obiectul unei astfel de legislaţii 
sau alte autorităţi poate alege să îşi facă public bugetul aprobat. Prezentul stan-
dard se aplică administraţiilor şi entităţilor de stat care îşi fac public(e) bugetul 
aprobat (bugetele aprobate) pentru care sunt responsabile. 

BC3. Bugetul aprobat reflectă caracteristicile financiare ale planurilor administraţiei 
sau ale altei entităţi pentru viitoarea perioadă de timp şi, în ceea ce priveşte ac ti-
vităţile finanţate de la bugetul de stat, reprezintă autoritatea de a cheltui fondurile. 
Raportarea rezultatelor executării bugetului faţă de planurile financiare va spori 
transparenţa situaţiilor financiare, fiind un element important în exonerarea de 
răspundere a entităţilor care sunt obligate sau aleg să îşi facă public(e) bugetul 
(bugetele). Includerea în situaţiile financiare a unei comparaţii între valorile bu-
getare şi valorile reale va furniza informaţii financiare pentru a ajuta utilizatorii 
să aprecieze dacă resursele au fost colectate anticipat şi utilizate în conformitate 
cu bugetul aprobat (bugetele aprobate) de organul legislativ sau alt organism 
autorizat. Prezentul standard utilizează termenul real sau valoare reală pentru a 
descrie valorile care rezultă din execuţia bugetului. În alte jurisdicţii, buget de 
producţie, buget de execuţie sau termeni similari pot fi utilizaţi cu acelaşi înţeles 
ca real sau valoarea reală.

BC4. Multe administraţii şi entităţi de stat care îşi fac public(e) bugetul aprobat (bugetele 
aprobate) raportează deja valorile reale bugetare în situaţiile lor financiare. Acestea 
includ, de asemenea, o explicaţie a diferenţelor semnificative între real şi buget 
(a) în notele la situaţiile lor financiare, sau (b) în cadrul discuţiei şi analizei con-
ducerii ori în cadrul unor rapoarte similare, sau (c) în rapoarte despre randamentul 
bugetului ori alte rapoarte similare emise în legătură cu situaţiile lor financiare. 
Pentru aceste administraţii şi entităţi de stat, comparaţiile între valorile bugetare 
şi valorile reale se fac, în general, la nivelurile de control aprobate de organul 
legislativ sau o autoritate similară, iar explicaţiile diferenţelor semnificative se fac 
în cazul în care autoritatea bugetară este depăşită. IPSASB consideră că această 
practică este adecvată şi a emis prezentul standard pentru a consolida practica 
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şi pentru a solicita ca acesta să fie adoptat de toate entităţile care îşi fac publice 
bugetele aprobate.

BC5. Prezentul standard nu impune entităţilor să îşi facă publice bugetele aprobate, 
nici nu specifică dispoziţii de prezentare pentru bugetele aprobate care sunt făcute 
publice. Acest lucru depăşeşte domeniul de aplicare al prezentului standard. Cu 
toate acestea, IPSASB a indicat că pe viitor va analiza măsura în care trebuie să 
elaboreze un IPSAS pentru a se ocupa de aceste probleme.

Necesitatea unui Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public

BC6. IPSAS 1 explică faptul că scopul situaţiilor financiare cuprinde prezentarea de 
informaţii pentru exonerarea entităţii de obligaţia (a) de a răspunde pentru aspecte 
precum poziţia sa financiară, performanţa şi fluxurile de trezorerie şi (b) de a 
fur niza informaţii utile în vederea evaluării performanţelor sale privind costurile 
serviciilor, eficienţa şi realizările. De asemenea, se ia în considerare faptul că ra-
portarea financiară poate oferi utilizatorilor informaţii cu privire la conformitatea 
unei entităţi cu, de exemplu, bugetul adoptat legal. 

BC7. Înainte de publicarea prezentului standard, IPSAS 1 a încurajat, dar nu a impus 
ca situaţiile financiare să includă o comparaţie între valorile bugetare şi valorile 
reale în cazul în care situaţiile financiare şi bugetul au aceeaşi bază. Cu toate 
acestea, în unele cazuri, o entitate poate face public un buget aprobat elaborat şi 
prezentat pe o bază diferită în situaţiile financiare, alegând să includă în situaţiile 
financiare o comparaţie între valorile reale şi buget. IPSAS 1 nu oferă îndrumări 
cu privire la detaliile care urmează să fie prezentate sau la modul de prezentare 
în astfel de situaţii. IPSASB consideră că IPSAS-urile trebuie să facă faţă unor 
astfel de situaţii.

BC8. Prezentul standard se aplică în cazul în care unei entităţi i se solicită să îşi facă 
public(e) bugetul aprobat (bugetele aprobate) sau alege să facă acest lucru. 
IPSASB consideră că, în astfel de cazuri, intenţia şi efectul organului legislativ 
sau ale altei autorităţi, sau acţiunea voluntară a entităţii în sine, sunt clare – en-
titatea este res ponsabilă public de performanţa şi respectarea bugetului. De aseme-
nea, IPSASB consideră că prezentarea de informaţii cu privire la valorile bugetare 
şi cele reale este un element necesar pentru exonerarea de răspundere a entităţilor 
respective, iar dispoziţiile pentru asigurarea unei prezentări adecvate în situaţiile 
financiare trebuie să fie incluse într-un IPSAS.

BC9. Punerea în aplicare a dispoziţiilor din prezentul standard pentru prezentarea unei 
comparaţii între valorile reale şi cele bugetare, în cazul în care bugetul şi situaţiile 
financiare sunt întocmite pe aceeaşi bază, va spori exonerarea de răspundere a 
entităţii pentru performanţa sa. Punerea în aplicare a dispoziţiilor din prezentul 
standard în cazul în care bugetul şi situaţiile financiare sunt întocmite pe baze 
diferite va consolida rolul situaţiilor financiare în exonerarea de răspundere a 
entităţii pentru respectarea bugetelor aprobate.
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BC10. Când prezentul standard a fost emis, IPSASB a examinat dacă trebuie să impună 
sau să recomande tuturor entităţilor din sectorul public, altele decât [GBE-urile] 
(termenul dintre parantezele pătrate nu se mai folosește în urma publicării 
documentului Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016), să îşi facă publice 
bugetele aprobate şi să se conformeze dispoziţiilor prezentului standard. IPSASB 
a menţionat că scopul prezentului standard nu a fost să precizeze dacă bugetele 
aprobate trebuie făcute publice şi a convenit că nu trebuie să impună entităţilor 
astfel de dispoziţii sau să le adauge la recomandările existente până la o analiză 
mai profundă a rolului său în ceea ce priveşte dezvoltarea dispoziţiilor pentru 
raportarea bugetului. IPSASB a mai menţionat că entităţilor din sectorul public 
care nu îşi fac publice bugetele aprobate nu li se interzice să aplice dispoziţiile 
prezentului standard dacă optează pentru acest lucru.

Comparaţii cu bugetul aprobat

BC11. Prezentul standard impune prezentarea valorilor bugetului iniţial şi final şi a valo-
rilor reale pe o bază comparabilă cu valorile bugetare. Acest lucru consolidează 
componenta de conformitate a responsabilităţii identificată în IPSAS 1. Utilizatorii 
situaţiilor financiare vor fi capabili să identifice şi să determine diferenţele dintre 
valorile din bugetele iniţiale şi/sau finale aprobate şi valorile reale echivalente 
(adesea denumite în contabilitate „variaţii”) pentru fiecare nivel prezentat al con-
trolului legislativ. 

BC12. Prezentul standard prevede o explicaţie a diferenţelor semnificative (pozitive 
sau negative) dintre valorile reale şi valorile bugetare, care urmează să fie făcută 
printr-o notă de prezentare în situaţiile financiare, cu excepţia cazului în care o 
astfel de explicaţie este inclusă în alte documente publice emise în legătură cu 
situaţiile financiare. IPSASB consideră că prezentarea acestor informaţii va spori 
transparenţa situaţiilor financiare, consolidând răspunderea entităţilor care îşi fac 
publice bugetele. Explicaţia acestor diferenţe poate fi inclusă într-o discuţie şi o 
analiză a administraţiei, revizuirea operaţiunilor, randamentul bugetului sau alte 
rapoarte similare în legătură cu situaţiile financiare. IPSASB consideră că în cazul 
în care explicaţia se include în astfel de rapoarte, iar notele la situaţiile financiare 
direcţionează cititorii către aceste rapoarte, nu este necesar ca explicaţia să se 
repete şi în situaţiile financiare.

Prezentarea de informaţii despre bugetul iniţial şi cel final

BC13. Bugetele sunt elaborate anterior perioadei de raportare, iar apariţia unor dezastre 
naturale şi a unor schimbări în condiţiile politice sau economice poate impune 
necesitatea unor revizuiri ale bugetului iniţial aprobat în timpul perioadei bugetare. 
În unele jurisdicţii, autoritatea pentru astfel de revizuiri (în limitele stabilite) este 
delegată ministrului de finanţe sau altor funcţionari ce au această autoritate. În alte 
jurisdicţii, revizuirile trebuie să fie aprobate de organul legislativ. În cazul în care 
aceste revizuiri sunt autorizate de autoritatea competentă, ele cuprind bugetul final 
pentru perioada de raportare. IPSASB consideră că prezentarea bugetului iniţial 
şi final este necesară pentru garantarea faptului că cititorii situaţiilor financiare 
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sunt conştienţi de natura şi amploarea modificărilor la nivelul bugetului iniţial 
care au fost aprobate în cursul perioadei de raportare.

BC14. Revizuirile bugetului iniţial pot să apară ca rezultat al schimbărilor politice, 
inclusiv schimbări în priorităţile guvernului în timpul perioadei de raportare, 
sau al unor condiţii economice neprevăzute. IPSASB consideră că prezentarea 
unei explicaţii a motivelor pentru modificările între bugetul iniţial şi cel final în 
timpul perioadei de raportare, inclusiv măsura în care modificările între bugetul 
iniţial şi cel final sunt o consecinţă a realocărilor în cadrul bugetului sau a altor 
factori, este necesară pentru exonerarea de răspundere şi va oferi o intrare utilă 
pentru analiza financiară a efectelor modificărilor condiţiilor economice şi ale 
schimbărilor politice. Explicaţia poate fi inclusă în notele la situaţiile financiare 
sau într-un raport emis anterior, concomitent sau corelat cu situaţiile financiare. 
După cum s-a menţionat mai sus în ceea ce priveşte explicaţiile cu privire la 
diferenţele de buget, IPSASB consideră că în cazul în care explicaţia se include 
în astfel de rapoarte, iar notele la situaţiile financiare direcţionează cititorii către 
aceste rapoarte, nu este necesar ca explicaţia să se repete şi în situaţiile financiare.

Adoptarea bazei bugetare şi reconcilierea bazelor contabile şi bugetare

BC15. Entităţile pot adopta baze de contabilitate diferite pentru întocmirea situaţiilor 
financiare şi pentru bugetele aprobate. În special, unele entităţi care adoptă 
con tabilitatea pe bază de angajamente pentru întocmirea situaţiilor financiare 
îşi elaborează bugetele pe baza contabilității de casă. Diferenţele dintre bazele 
bugetare şi situaţiile financiare pot, de asemenea, să apară ca o consecinţă a 
diferenţelor de plasare în timp, privind entitatea sau de clasificare.

BC16. Prezentul standard impune prezentarea comparaţiilor valorilor bugetare cu cele 
reale pe aceeaşi bază (format, terminologie, baze bugetare şi clasificare) şi pentru 
aceeaşi perioadă şi aceleaşi entităţi ca pentru bugetul aprobat. Acest lucru este 
necesar pentru a permite situaţiilor financiare să demonstreze măsura în care 
valorile reale au fost utilizate în conformitate cu bugetele autorizate legal. Acest 
lucru va garanta faptul că prezentările de informaţii sunt făcute pe o bază com-
parabilă, iar situaţiile financiare demonstrează conformitatea cu bugetul aprobat. În 
consecinţă, va trebui ca sumele reflectate în situaţiile financiare să fie reformulate 
pentru a fi comparabile cu bugetul aprobat în cazul în care există diferenţe de 
bază, de plasare în timp sau privind entitatea.

BC17. Pentru a le permite mai bine utilizatorilor să identifice relaţia dintre buget şi 
situaţiile financiare, prezentul standard prevede că, atunci când situaţiile finan-
ciare şi bugetul nu sunt întocmite pe o bază comparabilă, valorile reale pe bază 
bugetară trebuie să fie reconciliate cu sumele echivalente prezentate specificate 
în situaţiile financiare, identificând separat orice diferenţe de bază, de plasare 
în timp şi privind entitatea. În cazul în care bugetul şi situaţiile financiare sunt 
întocmite pe aceeaşi bază, reconcilierea diferenţelor nu este necesară.
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Prezentarea informaţiilor bugetare şi a celor reale

BC18. Prezentul standard permite ca informaţiile bugetare şi cele reale să fie prezentate 
într-o situaţie individuală sau, numai în cazul în care bugetul şi situaţiile financiare 
sunt întocmite pe o bază comparabilă, ca o coloană suplimentară pentru buget în 
situaţiile financiare existente. Flexibilitatea în metoda de prezentare le permite 
entităţilor să prezinte comparaţia într-un mod care serveşte cel mai bine nevoilor 
utilizatorilor, păstrând în acelaşi timp importanţa provenită din includerea în 
situaţiile financiare. Interdicţia de a adopta abordarea coloanei suplimentare pentru 
prezentare atunci când situaţiile financiare şi bugetul sunt întocmite pe o bază 
de contabilitate diferită este necesară pentru a se asigura că această comparaţie 
a valorilor bugetare cu valorile reale se prezintă pe o bază comparabilă.

Aplicarea iniţială

BC19. Prezentul standard a fost publicat de IPSASB în decembrie 2006. Nu este prevăzută 
aplicarea sa până la perioadele care încep la 1 ianuarie 2009 sau ulterior acestei 
date. Aplicarea amânată este efectuată cu intenţia de a se oferi entităţilor timp 
suficient pentru a-şi elabora şi, după caz, pentru a-şi alinia bugetul şi procedurile 
de raportare financiară, perioadele de timp şi de acoperire. Se încurajează adop-
tarea anticipată a prezentului standard.

BC20. IPSASB a analizat dacă trebuie de asemenea să impună scutirea de la aplicarea 
prezentului standard timp de doi ani de la adoptarea iniţială a IPSAS-urilor, dar 
a considerat că o astfel de scutire nu este necesară. Acest lucru s-a datorat faptu-
lui că entităţile ar evalua şi factoriza în termenele lor pentru adoptarea iniţială a 
tuturor IPSAS-urilor dispoziţiile din prezentul IPSAS.

Scutirea de la obligaţia de a prezenta valori comparative

BC21. Prezentul standard nu impune nici ca situaţiile financiare ale perioadei în curs să 
in cludă prezentarea unei comparaţii a valorilor reale dintr-o perioadă anterioară 
cu bugetul acelei perioade, nici ca explicaţiile legate de diferenţele dintre valorile 
reale şi cele ale bugetului din perioada precedentă să fie prezentate în situaţiile 
financiare ale perioadei în curs. 

BC22. Obiectivul prezentului standard este sprijinirea exonerării de răspundere a entităţii 
care este responsabilă de respectarea bugetului aprobat pentru perioada curentă de 
raportare. Multe prezentări explicative impuse de prezentul standard pot fi găsite 
în alte documente emise în legătură cu situaţiile financiare, fără a face parte din 
acestea. IPSASB este preocupat de faptul că prevederea cu privire la prezentarea 
informaţiilor comparative ar avea drept rezultat supraîncărcarea cu informaţii, 
respectiv o reţea foarte complexă de prevederi cu privire la raportare, ceea ce nu 
ar fi în interesul utilizatorilor situaţiilor financiare.
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Revizuirea IPSAS 24 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC23. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. Această 
reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel:

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea re-
feritoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de Conta-
bilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a entităților 
din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1.

Revizuirea IPSAS 24 ca rezultat al documentului Îmbunătățiri la IPSAS 2018

BC24. Punctele 21, 22 și 24 se referă la „situațiile financiare primare”. Părțile interesate 
au exprimat preocupări cu privire la faptul că acest termen nu este definit în IPSAS 
și astfel ar putea genera confuzie. IPSASB a menționat că termenul „situații finan-
ciare” este utilizat în alte părți în IPSAS cu același sens. În consecință, IPSASB 
a fost de acord să standardizeze terminologia și să înlocuiască termenul „situații 
financiare primare” cu termenul „situații financiare” peste tot unde apare acest 
termen.

Revizuirea IPSAS 24 ca rezultat al IPSAS 42, Beneficii sociale 

BC25. La elaborarea IPSAS 42, Beneficii sociale, IPSASB a menționat că definiția sa 
în ce privește beneficiile sociale nu include toate tranzacțiile clasificate drept 
beneficii sociale conform GFS. Având în vedere că anumite entități din sectorul 
public pot întocmi bugete folosind ca bază GFS-urile, IPSASB a considerat că 
ar fi de ajutor pentru persoanele care le întocmesc să includă beneficiile sociale 
drept exemplu cu privire la unde pot apărea diferențe în schemele de clasificare 
adoptate pentru prezentarea situațiilor financiare și a bugetului.
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Exemple ilustrative
Prezentele exemple însoţesc, dar nu fac parte din IPSAS 24.

Situaţia comparaţiei valorilor bugetare cu cele reale

Pentru Guvernul XX, pentru anul care s-a încheiat la 31 decembrie 20XX
Buget pe baza contabilităţii de casă
(Clasificarea plăţilor după funcţie)

Notă: Baza bugetară şi baza de contabilitate sunt diferite. Prezenta Situaţie a com paraţiei 
valorilor bugetare cu cele reale este întocmită pe bază bugetară.

Valori bugetare
Valori reale pe o 

bază comparabilă

*Diferenţă: 
Buget final  

şi real(în unităţi monetare) Iniţiale Finale
ÎNCASĂRI
Impozitare X X X X
Acorduri de ajutorare
Agenţii internaţionale X X X X
Alte subvenţii şi ajutoare X X X X
Încasări: împrumuturi X X X X
Încasări: cedări de imobilizări 
     corporale

X X X X

Activităţi comerciale X X X X
Alte încasări X X X X

Total încasări X X X X

PLĂŢI
Sănătate (X) (X) (X) (X)
Educaţie (X) (X) (X) (X)
Ordine/siguranţă publică (X) (X) (X) (X)
Beneficii sociale (X) (X) (X) (X)
Alte tipuri de protecție socială (X) (X) (X) (X)
Apărare (X) (X) (X) (X)
Locuinţe şi confort edilitar (X) (X) (X) (X)
Recreere, cultură şi religie (X) (X) (X) (X)
Afaceri economice (X) (X) (X) (X)
Altele (X) (X) (X) (X)
Total plăţi (X) (X) (X) (X)

ÎNCASĂRI/(PLĂŢI) NETE X X X X

*  Coloana „Diferenţă…” nu este obligatorie. Totuşi, poate fi inclusă o comparaţie între bugetul real şi 
bugetul iniţial sau final, identificate clar după caz.
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Abordarea coloanei suplimentare

Pentru Guvernul YY, pentru anul care s-a încheiat la 31 decembrie 20XX

Atât bugetul anual, cât şi situaţiile financiare adoptă contabilitatea 
pe bază de angajamente

(Ilustrată numai pentru situaţia performanţei financiare. Prezentări 
asemănătoare se adoptă pentru alte situaţii financiare.)

Valori 
reale 

pentru 
20XX-1 (în unităţi monetare)

Valori 
reale 

pentru 
20XX

Buget 
final 

pentru 
20XX

Buget 
iniţial 
pentru 
20XX

*Diferenţă: 
Buget iniţial 

şi real
Venituri

X Impozite X X X X
X Cotizaţii, amenzi, penalităţi şi 

licenţe
X X X X

X Venituri din tranzacţii de schimb X X X X
X Transferuri de la alte administraţii X X X X
X Alte venituri X X X X
X Total venituri X X X X

Cheltuieli
(X) Salarii, indemnizaţii, beneficiile 

angajaţilor
(X) (X) (X) (X)

(X) Subvenţii şi alte plăţi de transfer (X) (X) (X) (X)
(X) Materiale şi consumabile utilizate (X) (X) (X) (X)
(X) Cheltuieli cu amortizarea/depre-

cierea
(X) (X) (X) (X)

(X) Alte cheltuieli (X) (X) (X) (X)
(X) Costuri de finanţare (X) (X) (X) (X)
(X) Total cheltuieli (X) (X) (X) (X)
X Partea din surplus a entităţilor 

asociate
X X X X

X Surplus/(deficit) aferent 
perioadei

X X X X

Atribuibil:
X Proprietarilor entităţii care 

controlează
X X X X

X Intereselor care nu controlează X X X X
X X X X X

*  Coloana „Diferenţă…” nu este obligatorie. Totuşi, poate fi inclusă o comparaţie între bugetul real şi 
bugetul iniţial sau final, identificate clar după caz.
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Extras din nota de prezentare – pentru Administraţia X

(Administraţia X îşi prezintă bugetul aprobat pe baza contabilității de casă şi situaţiile 
financiare pe bază de angajamente.)

1. Bugetul este aprobat conform contabilităţii de casă potrivit clasificării funcţionale. 
Bugetul aprobat acoperă perioada fiscală de la 1 ianuarie 20XX la 31 decembrie 
20XX şi include toate entităţile din sectorul de stat. Sectorul de stat include toate 
entităţile identificate ca departamente guvernamentale în nota xx (întocmită în 
conformitate cu IPSAS 35, Situaţii financiare consolidate).

2. Bugetul iniţial a fost aprobat printr-o acţiune legislativă la (data) şi a fost aprobată 
o alocare suplimentară de XXX drept sprijin pentru cazuri de calamitate printr-o 
acţiune legislativă la (data) din cauza cutremurului din Regiunea de Nord de 
la (data). Obiectivele şi politicile bugetului iniţial şi revizuirile ulterioare sunt 
explicate în detaliu în rapoartele privind analiza operaţională şi a randamentului 
bugetului emise în corelaţie cu situaţiile financiare.

3. Excedentul cheltuielilor reale, care depăşeşte bugetul final cu 15% (25% peste 
bugetul iniţial) pentru funcţia Sănătate, a fost generat de cheltuielile peste nivelul 
aprobat prin acţiunea legislativă drept răspuns la cutremur. Nu au existat alte 
diferenţe semnificative între bugetul final aprobat şi valorile reale.

4. Bugetul şi baza de contabilitate diferă. Situaţiile financiare controlate de guvern 
sunt întocmite pe bază de angajamente utilizând clasificarea bazată pe natura 
cheltuielilor din situaţia performanţei financiare. Situaţiile financiare sunt situaţii 
consolidate care includ toate entităţile controlate, inclusiv entităţile comerciale 
din sectorul public pentru perioada fiscală de la 1 ianuarie 20XX la 31 decembrie 
20XX. Situaţiile financiare diferă faţă de bugetul aprobat conform contabilităţii 
de casă şi care tratează doar sectorul de stat, ce exclude entităţile comerciale din 
sectorul public şi alte activităţi şi entităţi de stat necomerciale.

5. Valorile din situaţiile financiare au fost reajustate de la baza de angajamente la 
contabilitatea de casă şi au fost reclasificate pe clase funcţionale pentru a se 
conforma aceleiaşi baze ca bugetul final aprobat. În plus, ajustările valorilor în 
situaţiile financiare pentru diferenţele temporale asociate cu diferenţele şi alo-
carea continuă din entităţile acoperite (entități comerciale din sectorul public) au 
fost efectuate pentru a exprima valorile reale conform unei baze comparabile faţă 
de bugetul final aprobat. Valoarea acestor ajustări este identificată în tabelul de 
mai jos.

6. O reconciliere între valorile reale pe o bază comparabilă, prezentate în Situaţia 
comparaţiei valorilor bugetare cu cele reale, şi valorile reale din Situaţia fluxuri-
lor de trezorerie pentru anul încheiat la 31 decembrie 20XX este prezentată mai 
jos. Situaţiile financiare şi documentele bugetare sunt întocmite pentru aceeaşi 
perioadă. Există o diferenţă privind entitatea: bugetul este întocmit pentru sectorul 
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de stat, iar situaţiile financiare consolidează toate entităţile controlate de guvern. 
Există, de asemenea, o diferenţă privind baza: bugetul este întocmit conform 
con  tabilităţii de casă, iar situaţiile financiare, pe bază de angajamente.

Exploatare Finanţare Investiţii Total

Valoarea reală conform unei 
baze comparabile, aşa cum 
este prezentată în Situaţia 
comparaţiei valorilor 
bugetare cu cele reale

X X X X

Diferenţe privind baza X X X X

Diferenţe temporale    

Diferenţe privind entitatea X X X X

Valori reale în Situaţia 
fluxurilor de trezorerie 

X X X X

 (Această reconciliere poate fi inclusă în Situaţia propriu-zisă a comparaţiei valorilor bugetare cu cele 
reale sau într-o notă de prezentare.)
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Standardul Internațional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) 25, 
Beneficiile angajaților, a fost înlocuit de IPSAS 39, Beneficiile angajaților. Prezentul 
standard se aplică pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care 
încep la 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. Prin urmare, IPSAS 25 nu mai 
este aplicabil și a fost eliminat.



IPSAS 26 886

IPSAS 26 – DEPRECIEREA ACTIVELOR GENERATOARE 
DE NUMERAR

Recunoaştere

Prezentul Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) se 
bazează în principal pe Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 36, Deprecie-
rea activelor, publicat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate 
(IASB). Extrasele din IAS 36 sunt reproduse în această publicaţie a Consiliului 
pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) 
al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) cu permisiunea Fundaţiei pentru 
Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 

Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) 
este cel publicat de IASB în limba engleză, iar exemplare ale acestora pot fi obţinute 
direct de la departamentul de relații publice al Fundației IFRS, Columbus Building, 
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, United Kingdom.

E-mail: publications@ifrs.org

Internet: www.ifrs.org

IFRS-urile, IAS-urile, Proiectele de expunere şi alte publicaţii ale IASB sunt protejate 
de dreptul de autor al Fundaţiei IFRS.

„IFRS”, „IAS”, „IASB”, „IFRS Foundation”, „International Accounting Standards” 
şi „International Financial Reporting Standards” sunt mărci înregistrate ale Fundaţiei 
IFRS şi nu trebuie utilizate fără acordul Fundaţiei IFRS.

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020. 

IPSAS 26, Deprecierea activelor generatoare de numerar, a fost emis în februarie 
2008.

De la această dată, IPSAS 26 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS 2019 (emis în ianuarie 2020)

● IPSAS 41, Instrumente financiare (emis în august 2018)

● IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public (emis în ianuarie 
2017)

● IPSAS 39, Beneficiile angajaților (emis în iulie 2016)

● Documentul Deprecierea activelor reevaluate (Amendamente la IPSAS 21, 
Deprecierea activelor generatoare de fluxuri nemonetare, și IPSAS 26, 
Deprecierea activelor generatoare de numerar) (emis în iulie 2016)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2015 (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 37, Angajamente comune (emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 35, Situaţii financiare consolidate (emis în ianuarie 2015)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 2011 (emis în octombrie 2011)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri (emis în ianuarie 2010)

● IPSAS 27, Agricultura (emis în decembrie 2009)

● IPSAS 29, Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare (emis în ianua-
rie 2010)

● IPSAS 31, Imobilizări necorporale (emis în ianuarie 2010)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri (emis în noiembrie 2010)
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Tabelul punctelor modificate în IPSAS 26

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

Secţiunea Introducere Eliminată Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

octombrie 2011

2 Modificat IPSAS 27 decembrie 2009
IPSAS 29 ianuarie 2010
IPSAS 31 ianuarie 2010

Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016 
Documentul  

Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016
IPSAS 39 iulie 2016

IPSAS 40 ianuarie 2017
IPSAS 41 august 2018

3 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

4 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

5 Modificat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

6 Eliminat Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016

7 Eliminat IPSAS 40 ianuarie 2017

8 Modificat IPSAS 27 decembrie 2009
IPSAS 29 ianuarie 2010

Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

9 Modificat IPSAS 29 ianuarie 2010

IPSAS 41 august 2018

11 Eliminat Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016

12 Modificat IPSAS 37 ianuarie 2015

IPSAS 35 ianuarie 2015

IPSAS 41 august 2018

18 Modificat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

18A Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

20A Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

23 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

27 Modificat Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

noiembrie 2010

33 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

71 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

73 Modificat Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016

73A Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

ianuarie 2020

Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016

76 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

88 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

90A Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

90B Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

90C Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

90D Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

90E Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

90F Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

90G Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

90H Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

90I Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

90J Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

90K Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

90L Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

90M Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

90N Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

90O Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

91 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

92 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

96 Eliminat IPSAS 40 ianuarie 2017

97A Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

97B Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

97C Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

97D Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

97E Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

97F Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

97G Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

97H Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

98 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

99 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

100 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

102 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

103 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

106 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

107 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

108 Modificat Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016 

IPSAS 40 ianuarie 2017

108A Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS 

ianuarie 2020

Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016

110 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

111 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

111A Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

111B Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

115 Modificat Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016

120 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

122 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

122A Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

123 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2010

IPSAS 40 ianuarie 2017
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

124 Modificat Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016 

IPSAS 40 ianuarie 2017

125 Modificat IPSAS 40 ianuarie 2017

126A Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2010

126B Nou Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2010

126C Nou IPSAS 31 ianuarie 2010

126D Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

126E Nou IPSAS 35 ianuarie 2015

126F Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

126G Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

126H Nou Documentul  
Deprecierea activelor 
reevaluate iulie 2016

126I Nou IPSAS 39 iulie 2016

126J Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

126K Nou IPSAS 41 august 2018

126L Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

ianuarie 2020

127 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 26, Deprecierea 
activelor generatoare de numerar, este prezentat la punctele 1-127. Toate punctele 
au autoritate egală. IPSAS 26 trebuie citit în contextul obiectivului său, al Bazei 
pentru concluzii, al Prefeţei la Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru 
Sectorul Public şi al Cadrului general conceptual de raportare financiară cu scop 
general pentru entităţile din sectorul public. IPSAS 3, Politici contabile, modificări 
ale estimărilor contabile şi erori, oferă o bază pentru selectarea şi aplicarea politicilor 
contabile în absenţa unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
1. Obiectivul prezentului standard este de a prescrie procedurile pe care o entitate 

le aplică pentru a determina dacă un activ generator de numerar este depreciat şi 
pentru a asigura recunoaşterea pierderilor din depreciere. Standardul specifică 
şi situaţiile în care o entitate trebuie să reia o pierdere din depreciere şi prescrie 
prezentări de informaţii.

Domeniu de aplicare
2. O entitate care întocmeşte şi prezintă situaţii financiare conform conta-

bi   li tăţii pe bază de angajamente trebuie să aplice prezentul standard la 
contabilizarea deprecierii activelor generatoare de numerar, cu excepţia:

(a) Stocurilor (a se vedea IPSAS 12, Stocuri);

(b) Activelor care rezultă din contractele de construcţie (a se vedea 
IPSAS 11, Contracte de construcţie);

(c) Activelor financiare care sunt incluse în domeniul de aplicare al 
IPSAS 41, Instrumente financiare;

(d) Investiţiilor imobiliare care sunt evaluate la valoarea justă (a se 
ve dea IPSAS 16, Investiţii imobiliare);

(e) [Eliminată]

(f) Creanţelor privind impozitul amânat (a se vedea standardul inter-
naţional sau naţional de contabilitate relevant care tratează creanţele 
privind impozitul amânat);

(g) Activelor generate de beneficiile angajaţilor (a se vedea IPSAS 39, 
Beneficiile angajaţilor);

(h) [Eliminată]

(i) [Eliminată]

(j) Activelor biologice aferente activităţii agricole incluse în domeniul 
de aplicare al IPSAS 27, Agricultura, care sunt evaluate la valoarea 
justă minus costurile generate de vânzare;

(k) Costurilor de achiziţie amânate şi a imobilizărilor necorporale care 
provin din drepturile contractuale ale unui asigurător deţinute în 
temeiul unui contract de asigurare ce intră sub incidenţa standardu
lui internaţional sau naţional de contabilitate relevant care tratează 
contractele de asigurare; și

(l) [Eliminată]
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(m) Altor active generatoare de numerar pentru care dispoziţiile con
tabile referitoare la depreciere sunt incluse într-un alt standard.

3. [Eliminat]

4. [Eliminat]

5. Entităţile din sectorul public care deţin active generatoare de fluxuri nemo-
netare, aşa cum sunt acestea definite la punctul 13, aplică IPSAS 21, Deprecierea 
activelor generatoare de fluxuri nemonetare, pentru astfel de active. Entităţile 
din sectorul public care deţin active generatoare de numerar aplică dispoziţiile 
din prezentul standard.

6. [Eliminat]

7. [Eliminat]

8. Prezentul standard nu se aplică stocurilor şi activelor generatoare de numerar 
care rezultă din contractele de construcţie, deoarece standardele existente aplica-
bile acestor active conţin dispoziţii pentru recunoaşterea şi evaluarea unor astfel 
de active. Prezentul standard nu se aplică creanţelor privind impozitul amânat, 
activelor legate de beneficiile angajaţilor sau costurilor de achiziţie amânate 
şi imobilizărilor necorporale care rezultă în urma drepturilor contractuale ale 
unei societăţi de asigurări pe baza contractelor de asigurare. Deprecierea acestor 
active este tratată în standardele internaţionale sau naţionale de contabilitate 
relevante. În plus, prezentul standard nu se aplică activelor biologice care au 
legătură cu activitatea agricolă care sunt evaluate la valoarea justă minus cos-
turile generate de vânzare. IPSAS 27, care tratează activele biologice care au 
legătură cu activitatea agricolă, conține dispoziții privind evaluarea.

9. Prezentul standard nu se aplică niciunor active financiare care sunt incluse în 
do meniul de aplicare al IPSAS 28, Instrumente financiare: prezentare. Depre-
cierea acestor active este tratată în IPSAS 41. 

10. Prezentul standard nu impune aplicarea unui test de depreciere unei investiţii 
imobiliare care este contabilizată la valoarea justă în conformitate cu IPSAS 16. 
În conformitate cu modelul bazat pe valoarea justă, din IPSAS 16, o investiţie 
imobiliară este contabilizată la valoarea justă la data de raportare şi orice de-
preciere va fi luată în calcul la evaluare.

11. [Eliminat] 

12. Investiţiile în:

(a) Entităţile controlate, aşa cum sunt definite în IPSAS 35, Situaţii finan-
ciare consolidate;

(b) Entităţile asociate, aşa cum sunt definite în IPSAS 36, Investiţii în 
entităţile asociate și în asocierile în participație; şi
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(c) Angajamentele comune, aşa cum sunt definite în IPSAS 37, Angaja-
men te comune, 

 sunt active financiare care sunt excluse din domeniul de aplicare al IPSAS 41. 
În cazul în care astfel de investiţii sunt de natura activelor generatoare de nu-
merar, ele sunt tratate în conformitate cu prezentul standard. Dacă aceste active 
sunt de natura activelor generatoare de fluxuri nemonetare, ele sunt tratate în 
conformitate cu IPSAS 21.

Definiţii
13. Următorii termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul specificat 

în continuare: 

 O unitate generatoare de numerar este cel mai mic grup identificabil de 
active deţinut cu obiectivul primar de a genera o rentabilitate comercială 
care în urma unei utilizări continue generează intrări de numerar inde
pendente într-o mare măsură de intrările de numerar generate de alte 
active sau grupuri de active.

 Valoarea recuperabilă este cea mai mare valoare dintre valoarea justă a 
unui activ sau a unei unităţi generatoare de numerar minus costurile ge-
ne rate de vânzare şi valoarea sa de utilizare.

 Valoarea de utilizare a unui activ generator de numerar este valoarea ac-
tualizată a fluxurilor de trezorerie viitoare estimate care se preconizează a 
fi generate de utilizarea continuă a unui activ şi de cedarea sa la sfârşitul 
du ratei sale de viaţă utilă.

 Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat.

Active generatoare de numerar

14. Activele generatoare de numerar sunt activele deţinute cu obiectivul primar de 
a genera rentabilitate comercială. Un activ generează rentabilitate comercială 
atunci când este utilizat într-un mod comparabil cu cel adoptat de o entitate cu 
scop lucrativ. Deţinerea unui activ pentru generarea „rentabilităţii comerciale” 
indică faptul că o entitate intenţionează (a) să genereze intrări de numerar pozi-
tive de pe urma utilizării acelui activ (sau a unităţii generatoare de numerar din 
care face parte activul) şi (b) să obţină o rentabilitate comercială care să reflecte 
riscul generat de deţinerea activului. Obiectivul primar al deţinerii unui activ 
poate fi generarea unei rentabilităţi comerciale chiar dacă nu este îndeplinit acest 
obiectiv într-o anumită perioadă de raportare. Invers, un activ poate fi un activ 
generator de fluxuri nemonetare chiar dacă activul se află la limita pragului de 
rentabilitate sau chiar dacă generează rentabilitate comercială pe parcursul unei 
anumite perioade de raportare. În cazul în care nu se specifică altfel, trimiterile 
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referitoare la „un activ” sau la „active” de la punctele următoare ale prezentului 
standard sunt la „activ generator (active generatoare) de numerar”.

15. Există mai multe situaţii în care entităţile din sectorul public pot deţine unele 
active al căror obiectiv primar este generarea unei rentabilităţi comerciale, chiar 
dacă majoritatea activelor lor nu sunt deţinute în acest scop. De exemplu, un 
spital poate utiliza o clădire pentru pacienţii care plătesc taxe. Activele genera-
toare de numerar ale unei entităţi din sectorul public pot funcţiona independent 
de activele generatoare de fluxuri nemonetare ale entităţii. De exemplu, agenţia 
de cadastru poate impune taxe de înregistrare a terenurilor independent de 
departamentul de administrare a terenurilor.

16. În anumite situaţii, un activ poate genera fluxuri de trezorerie deşi este deţinut 
în principal în scopul furnizării de servicii. De exemplu, o staţie de distrugere 
a deşeurilor este utilizată pentru a asigura eliminarea în siguranţă a deşeurilor 
medicale generate de spitalele controlate de stat, însă staţia tratează în scop 
comercial şi o cantitate mică de deşeuri medicale generate de alte spitale private. 
Tratarea deşeurilor medicale care provin de la spitalele private este o activitate 
secundară a staţiei, iar activele care generează fluxuri de trezorerie nu pot fi 
deosebite de activele care generează fluxuri nemonetare.

17. În alte situaţii, un activ poate genera fluxuri de trezorerie şi poate fi utilizat în 
acelaşi timp în scopuri de generare a unor fluxuri nemonetare. De exemplu, un 
spital public are zece saloane, dintre care nouă sunt utilizate în scop comercial 
pentru pacienţii care plătesc taxe, iar al zecelea este utilizat pentru pacienţii care 
nu plătesc taxe. Pacienţii tuturor saloanelor utilizează în comun toate celelalte 
echipamente ale spitalului (de exemplu, echipamentele chirurgicale). Măsura 
în care un activ este deţinut în scopul de a furniza rentabilitate comercială tre-
buie luată în considerare pentru a se determina dacă entitatea trebuie să aplice 
dispoziţiile prezentului standard sau pe cele din IPSAS 21. Dacă, aşa cum este 
cazul în acest exemplu, componenta generatoare de fluxuri nemonetare este o 
componentă nesemnificativă a întregii structuri, entitatea aplică mai degrabă 
prezentul standard decât IPSAS 21.

18. În unele cazuri poate fi neclar dacă obiectivul primar al deţinerii unui activ este 
generarea unei rentabilităţi comerciale. În astfel de cazuri este necesară eva-
luarea importanţei fluxurilor de trezorerie. Poate fi dificil să se determine dacă 
măsura în care activul generează fluxuri de trezorerie este atât de importantă 
încât prezentul standard este aplicabil mai degrabă decât IPSAS 21. Numai 
pe baza raţionamentului profesional se poate ști ce standard trebuie aplicat. O 
entitate elaborează criterii astfel încât să îşi poată exercita în mod consecvent 
raţionamentul în conformitate cu definiţia activelor generatoare de numerar şi a 
activelor generatoare de fluxuri nemonetare, împreună cu îndrumările aferente 
de la punctele 14-17. Punctul 114 îi impune unei entităţi să prezinte criteriile 
utilizate pentru acest raţionament. Totuşi, având în vedere obiectivele gene rale 
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ale entităţilor din sectorul public, ipoteza este că în aceste cazuri activele sunt 
active care generează fluxuri nemonetare şi prin urmare se va aplica IPSAS 21.

18A. În contextul deprecierii, fondul comercial este considerat un activ generator 
de numerar. Fondul comercial nu generează beneficii economice independent 
de alte active și este evaluat pentru depreciere ca parte a unui grup de active. 
IPSAS 21 tratează deprecierea activelor individuale. Fondul comercial este 
re cunoscut doar atunci când generează intrări de numerar sau reduce ieșirile 
de numerar nete ale unei entități dobânditoare. Nu este recunoscut niciun fond 
comercial în ceea ce privește potențialul de servicii care nu generează fluxuri 
de trezorerie aferente. Valoarea recuperabilă a serviciilor utilizată pentru a 
evalua deprecierea din IPSAS 21 include potențialul de servicii. În consecință, 
o entitate va aplica prezentul standard pentru a determina dacă să deprecieze 
fondul comercial.

Amortizare

19. Amortizarea activelor corporale și necorporale reprezintă alocarea sistematică 
a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durată de viață utilă. În cazul 
unei imobilizări necorporale, termenul „amortizarea activelor necorporale” este 
în general utilizat în locul termenului „amortizare”. Cei doi termeni au același 
înțeles. 

Depreciere

20. IPSAS 21 defineşte „deprecierea” drept o pierdere din beneficiile economice 
viitoare sau din potenţialul de servicii ale unui activ în plus faţă de recunoaşterea 
sistematică a pierderii beneficiilor economice viitoare sau a potenţialului de 
servicii ale activului prin amortizare. Prin urmare, deprecierea unui activ ge-
nerator de numerar reflectă o scădere a beneficiilor economice viitoare sau a 
potenţialului de servicii intrinsece ale unui activ pentru entitatea care îl contro-
lează. De exemplu, o entitate poate deţine o parcare municipală care este folosită 
în prezent la 25% din capacitatea sa. Aceasta este deţinută în scop comercial, 
iar managementul estimează că activul generează rentabilitate comer  cială 
atunci când este folosit la peste 75% din capacitatea sa. Rata din ce în ce mai 
scăzută a folosirii activului nu a avut ca rezultat creşteri majore ale taxelor de 
parcare. Activul este considerat ca fiind depreciat deoarece valoarea sa contabilă 
depăşeşte valoarea sa recuperabilă.

Identificarea unui activ care ar putea fi depreciat 
20A. Punctele 21-30 specifică în ce moment trebuie determinate valorile recuperabile. 

Aceste dispoziții utilizează termenul „activ”, dar se aplică, de asemenea, unui 
activ individual sau unei unități generatoare de numerar. Restul prezentului 
standard este structurat după cum urmează: 

(a) Punctele 31-70 stabilesc dispozițiile pentru evaluarea valorii recupera-
bile. Aceste dispoziții utilizează, de asemenea, termenul „activ”, dar 
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se aplică atât unui activ individual, cât și unei unități generatoare de 
numerar.

(b) Punctele 71-97 stabilesc dispozițiile pentru recunoașterea și evaluarea 
pierderilor din depreciere. Recunoașterea și evaluarea pierderilor din 
depreciere în cazul altor active individuale decât fondul comercial 
sunt tratate la punctele 71-75. Punctele 76-97 tratează recunoașterea 
și evaluarea pierderilor din depreciere pentru unitățile generatoare de 
numerar și fondul comercial.

(c) Punctele 98-105 stabilesc dispozițiile privind reluarea unei pierderi din 
depreciere recunoscute în perioadele anterioare pentru un activ sau pentru 
o unitate generatoare de numerar. Din nou, aceste dispoziții utilizează 
termenul „activ”, dar se aplică, de asemenea, unui activ individual sau 
unei unități generatoare de numerar. Punctele 106-109 stabilesc dispoziții 
suplimentare pentru un activ individual, punctele 110-111, pentru o 
unitate generatoare de numerar, iar punctele 111A-111B, pentru fondul 
comercial.

(d) Punctele 112-113 stabilesc dispoziții pentru reclasificarea unui activ 
de la un activ generator de numerar la un activ generator de fluxuri ne-
monetare sau de la un activ generator de fluxuri nemonetare la un activ 
generator de numerar.

(e) Punctele 114-122A specifică informațiile care trebuie prezentate cu pri-
vire la pierderile din depreciere și reluările pierderilor din depreciere ale 
activelor și unităților generatoare de numerar. Punctele 123-125 specifică 
prezentările de informații suplimentare în cazul unităților generatoare de 
numerar pentru care au fost alocate un fond comercial sau imobilizări 
necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată în scopuri de testare 
a deprecierii.

21. Un activ este depreciat atunci când valoarea sa contabilă depăşeşte valoarea 
sa recuperabilă. Punctele 25-27 descriu câţiva dintre indicatorii care conduc 
la concluzia că a avut loc o pierdere din depreciere. Dacă se remarcă prezenţa 
oricăruia dintre aceşti indicatori, unei entităţi i se impune să facă o estimare 
formală a valorii recuperabile. Cu excepţia cazurilor descrise la punctul 23, 
prezentul standard nu îi impune unei entităţi să facă o estimare formală a valorii 
recuperabile în cazul în care nu există niciun indicator al deprecierii.

22. O entitate trebuie să determine, la fiecare dată de raportare, dacă există 
un indicator al faptului că un activ poate fi depreciat. În cazul în care 
sunt identificaţi astfel de indicatori, entitatea trebuie să estimeze valoarea 
recuperabilă a activului.

23. Indiferent dacă există sau nu un indicator al deprecierii, o entitate trebuie, 
de asemenea:
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(a) Să testeze pentru depreciere anual o imobilizare necorporală cu du
rata de viaţă utilă nedeterminată sau o imobilizare necorporală care 
nu este încă disponibilă pentru utilizare prin compararea valorii sale 
contabile cu valoarea sa recuperabilă. Acest test de depreciere poate 
fi efectuat în orice moment în perioada de raportare, cu condiţia să 
fie realizat în acelaşi moment în fiecare an. Imobilizările necorporale 
diferite pot fi testate pentru depreciere în momente diferite. Cu toate 
acestea, dacă o astfel de imobilizare necorporală a fost recunoscută 
iniţial în peri oada de raportare curentă, ea trebuie testată pentru 
depreciere înainte de înche ierea perioadei de raportare curente.

(b) Să testeze pentru depreciere anual fondul comercial dobândit în 
urma unei achiziții în conformitate cu punctele 90A-90O.

24. Capacitatea unei imobilizări necorporale de a genera suficiente beneficii eco-
no mice viitoare sau potenţial de servicii astfel încât să fie posibilă re cuperarea 
valorii sale contabile este, de obicei, caracterizată de un grad mai ridicat de 
incertitudine înainte ca activul să fie disponibil pentru utilizare decât după 
ce acesta este disponibil pentru utilizare. În acest sens, prezentul standard îi 
impune unei entităţi testarea pentru depreciere, cel puţin o dată pe an, a valorii 
contabile a unei imo bilizări necorporale care nu este încă disponibilă pentru 
utilizare.

25. La evaluarea măsurii în care există vreun indicator privind faptul că un 
activ poate fi depreciat, o entitate trebuie să ia în considerare cel puţin 
ur mătorii indicatori:

 Surse externe de informaţii

(a) Pe parcursul perioadei, valoarea de piaţă a activului a scăzut semni-
ficativ mai mult decât s-ar fi preconizat ca urmare a trecerii timpului 
sau a utilizării normale;

(b) Modificări semnificative cu efect negativ asupra entităţii au avut 
loc pe parcursul perioadei sau vor avea loc în viitorul apropiat în 
mediul tehnologic, comercial, economic sau juridic în care entitatea 
îşi desfăşoară activitatea sau pe piaţa căreia îi este destinat activul;

(c) Ratele dobânzilor pe piaţă sau alte rate de piaţă ale rentabilităţii 
investiţiilor au crescut în timpul perioadei, fiind probabil ca aceste 
creşteri să afecteze rata de actualizare folosită la calculul valorii de 
utilizare a unui activ şi să ducă la scăderea valorii recuperabile a 
activului în mod semnificativ; 

 Surse interne de informaţii

(d) Există dovezi ale uzurii fizice sau uzurii morale a unui activ;
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(e) Modificări semnificative cu efect negativ asupra entităţii au avut loc 
pe parcursul perioadei sau se preconizează că vor avea loc în viitorul 
apropiat în ce privește gradul sau modul în care activul este utilizat 
sau se preconizează a fi utilizat. Astfel de modificări includ situaţiile 
în care un activ devine neproductiv, planurile de restructurare sau 
de întrerupere a activităţii căreia îi este dedicat activul sau planurile 
de cedare a activului înainte de data preconizată anterior, precum şi 
reevaluarea duratei de viaţă utilă a unui activ ca fiind determinată, 
şi nu nedeterminată;

(f) O decizie de oprire a construcţiei activului înainte de terminarea 
sau de punerea sa în funcţiune; şi

(g) Sunt disponibile dovezi din raportarea internă care indică faptul că 
performanţa economică a unui activ este sau va fi mai slabă decât 
cea preconizată.

26. Lista de la punctul 25 nu este exhaustivă. O entitate poate identifica alţi indi-
catori privind faptul că un activ poate fi depreciat, iar acest lucru necesită ca 
entitatea să determine valoarea recuperabilă a activului. 

27. Dovezile din raportările interne care indică o posibilă depreciere a unui activ 
includ: 

(a) Fluxuri de trezorerie pentru dobândirea activului sau necesar ulterior 
de numerar pentru exploatarea sau întreţinerea activului care sunt sem-
nificativ mai mari decât cele prevăzute în bugetul iniţial; 

(b) Fluxuri de trezorerie nete reale sau surplus, respectiv deficit generat de 
activ care sunt vizibil inferioare celor prevăzute în buget;

(c) O scădere semnificativă a fluxurilor de trezorerie nete prevăzute în bu-
get sau a surplusului prevăzut în buget, ori o creştere semnificativă a 
pier derilor prevăzute în buget, generate de activ; sau 

(d) Deficite sau ieşiri de numerar nete aferente activului, atunci când sumele 
perioadei curente sunt agregate cu sumele viitoare prevăzute în buget. 

28. Așa cum se arată la punctul 23, prezentul standard impune, cel puţin o dată 
pe an, testarea pentru depreciere a imobilizărilor necorporale cu o durată de 
viaţă utilă nedeterminată, respectiv a celor care nu sunt încă disponibile pentru 
utilizare. În afară de situaţiile care fac obiectul dispoziţiilor de la punctul 23, 
pentru identificarea cazurilor în care este necesară estimarea valorii recuperabile 
a unui activ se aplică principiul pragului de semnificaţie. De exemplu, în cazul 
în care, conform calculelor precedente, valoarea recuperabilă a unui activ este 
semnificativ mai mare decât valoarea sa contabilă, nu este nevoie să se estimeze 
din nou valoarea recuperabilă a activului decât dacă au apărut evenimente 



DEPRECIEREA ACTIVELOR GENERATOARE DE NUMERAR 

IPSAS 26 904

care să elimine diferenţa dintre cele două valori. În mod asemănător, analizele 
anterioare pot arăta că valoarea recuperabilă a unui activ nu este sensibilă la 
unul (sau mai mulţi) dintre indicatorii enumeraţi la punctul 25.

29. Ca un exemplu pentru situaţiile de la punctul 28, dacă ratele dobânzii pe piaţă 
sau oricare alte rate de piaţă ale rentabilităţii investiţiilor au crescut în timpul 
perioadei, unei entităţi nu i se impune să efectueze o estimare formală a valorii 
recuperabile a unui activ în cazurile următoare:

(a) Dacă este puţin probabil ca rata de actualizare folosită la calculul valorii 
de utilizare a activului să fie afectată de creşterea acestor rate de piaţă. 
De exemplu, majorarea ratelor dobânzii pe termen scurt poate să nu aibă 
un efect semnificativ asupra ratei de actualizare aferente unui activ cu 
o durată lungă de viaţă utilă rămasă. 

(b) Dacă este foarte probabil ca rata de actualizare folosită la calculul valorii 
de utilizare a activului să fie afectată de majorarea acestor rate de piaţă, 
dar analiza anterioară a sensibilităţii aferente valorii recuperabile arată 
faptul că: 

(i) Este puţin probabil ca valoarea recuperabilă să fie afectată de o 
reducere substanţială întrucât este foarte probabil ca fluxurile de 
trezorerie să crească (de exemplu, în anumite cazuri, o entitate 
poate să demonstreze că îşi ajustează veniturile, în special cele 
de schimb, pentru a compensa orice majorare a ratelor de piaţă); 
sau 

(ii) Este puţin probabil ca scăderea valorii recuperabile să aibă drept 
rezultat o pierdere semnificativă din depreciere. 

30. Dacă există un indicator al posibilei deprecieri a unui activ, acest lucru poate 
arăta faptul că durata de viaţă utilă rămasă, metoda de amortizare a activelor 
corporale (necorporale) sau valoarea reziduală a activului trebuie revizuită 
şi ajustată în conformitate cu standardul aplicabil activului, chiar dacă nu se 
recunoaşte nicio pierdere din depreciere pentru acel activ. 

Evaluarea valorii recuperabile
31. Prezentul standard defineşte „valoarea recuperabilă” drept cea mai mare valoare 

dintre valoarea justă a unui activ minus costurile generate de vânzare şi valoarea 
sa de utilizare. Punctele 32-70 stabilesc dispoziţiile pentru evaluarea valorii 
recuperabile. Aceste dispoziţii utilizează termenul „un activ”, dar se aplică, de 
asemenea, unui activ individual sau unei unităţi generatoare de numerar.

32. Nu este întotdeauna necesar să se determine atât valoarea justă mi nus costurile 
generate de vânzare a unui activ, cât şi valoarea sa de utilizare. Dacă oricare 
dintre aceste valori depăşeşte valoarea contabilă a activului, activul nu este 
depreciat, estimarea celeilalte valori nefiind necesară. 



DEPRECIEREA ACTIVELOR GENERATOARE DE NUMERAR 

 905 IPSAS 26

33. Ar putea fi posibil să se determine valoarea justă minus costurile generate de 
vânzare chiar dacă un activ nu este tranzacţionat pe o piaţă activă. Cu toate aces-
tea, valoarea justă minus costurile generate de vânzare nu este întotdeauna 
po sibil de determinat din cauza absenţei unei baze pentru estimarea fiabilă1 a 
su mei care s-ar putea obţine din vânzarea activului în cadrul unei tranzacţii 
des făşurate în condiţii obiective între părţi interesate şi în cunoştinţă de cauză. 
În acest caz, entitatea poate folosi valoarea de utilizare a activului drept 
valoarea sa recuperabilă. 

34. Dacă nu există motive pentru a crede că valoarea de utilizare a unui activ 
depăşeşte semnificativ valoarea sa justă minus costurile generate de vânzare, 
aceasta din urmă poate fi utilizată ca valoare recuperabilă. În această situaţie 
se găsesc, de cele mai multe ori, activele care sunt deţinute în vederea cedării. 
Aceasta se datorează faptului că valoarea de utilizare a unui activ deţinut în 
vederea cedării constă în principal din încasările nete din cedare, fluxurile de 
trezorerie viitoare generate de utilizarea activului până la cedarea acestuia fiind, 
foarte probabil, neglijabile. 

35. Valoarea recuperabilă se determină pentru fiecare activ individual, cu excepţia 
cazului în care activul nu generează intrări de numerar care să fie în mare măsură 
independente de cele generate de alte active sau grupuri de active. Într-un 
astfel de caz, valoarea recuperabilă se determină pentru unitatea generatoare 
de numerar căreia îi aparţine activul (a se vedea punctele 85-90), în afară de 
ca zul în care fie: 

(a) Valoarea justă minus costurile generate de vânzare a activului este mai 
mare decât valoarea sa contabilă; fie 

(b) Activul face parte dintr-o unitate generatoare de numerar, dar are capaci-
tatea de a genera individual fluxuri de trezorerie, caz în care valoarea de 
utilizare a activului poate fi estimată drept apropiată de valoarea sa justă 
minus costurile generate de vânzare, iar valoarea justă minus costurile 
generate de vânzare a activului poate fi determinată.

36. În unele cazuri, estimările, mediile şi artificiile de calcul pot oferi aproximări 
rezonabile ale calculelor detaliate pentru a determina valoarea justă minus 
cos turile generate de vânzare sau valoarea de utilizare.

Evaluarea valorii recuperabile a unei imobilizări necorporale cu o durată 
de viaţă utilă nedeterminată

37. Punctul 23 impune ca o imobilizare necorporală cu o durată de viaţă utilă nede-
terminată să fie testată pentru depreciere anual prin compararea valorii sale 

1 Informațiile fiabile nu conțin erori semnificative, nu sunt părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere 
că reprezintă exact ceea ce susțin că reprezintă sau ceea ce se așteaptă, în mod rezonabil, să reprezinte. 
Punctul BC16 din IPSAS 1 detaliază abordarea tranzitorie pentru explicarea fiabilității.
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contabile cu valoarea sa recuperabilă, independent de existenţa indicatorilor 
de depreciere. Cu toate acestea, cele mai recente calcule detaliate ale valorii 
recuperabile aferente unui astfel de activ, efectuate într-o perioadă anterioară, 
pot fi utilizate în testul de depreciere pentru perioada curentă, cu condiţia 
respectării simultane a următoarelor criterii: 

(a) Dacă imobilizarea necorporală nu generează intrări de numerar rezultate 
din utilizarea sa continuă care să fie, în mare măsură, independente de 
cele generate de alte active sau grupuri de active, fiind aşadar supusă 
unui test de depreciere ca parte a unităţii generatoare de numerar din 
care face parte, activele şi datoriile care formează acea unitate nu s-au 
modificat substanţial de la cel mai recent calcul al valorii recuperabile; 

(b) Cel mai recent calcul al valorii recuperabile a generat o valoare care a 
depăşit valoarea contabilă a activului cu o marjă semnificativă; şi 

(c) Pe baza analizei evenimentelor survenite şi a circumstanţelor care s-au 
modificat de la cel mai recent calcul al valorii recuperabile, este foarte 
puţin probabil ca valoarea recuperabilă actuală determinată să fie mai 
mică decât valoarea contabilă a activului. 

Valoarea justă minus costurile generate de vânzare 

38. Cea mai bună dovadă a valorii juste minus costurile generate de vânzare a unui 
activ este preţul dintr-un contract de vânzare irevocabil din cadrul unei tranzacţii 
desfăşurate în condiţii obiective, ajustat în funcţie de costurile marginale care 
se pot atribui direct cedării activului respectiv. 

39. Dacă nu există niciun contract de vânzare irevocabil, dar activul este tran zac-
ţionat pe o piaţă activă, valoarea justă minus costurile generate de vânzare 
este reprezentată de preţul activului pe piaţă minus costurile asociate cedării 
activului. Preţul de piaţă corespunzător este în mod normal preţul curent de 
ofertă. Atunci când preţurile de ofertă nu sunt disponibile, preţul celei mai re-
cente tranzacţii poate oferi o bază pentru estimarea valorii juste minus costurile 
generate de vânzare, cu condiţia să nu se fi înregistrat nicio modificare majoră 
a mediului economic între data tranzacţiei şi data estimării.

40. Dacă nu există niciun contract de vânzare irevocabil sau nicio piaţă activă pentru 
un activ, valoarea justă minus costurile generate de vânzare este calculată pe 
baza celor mai bune informaţii disponibile care reflectă valoarea pe care enti-
tatea o poate obţine, la data de raportare, din cedarea activului în cadrul unei 
tranzacţii desfăşurate în condiţii obiective între părţi interesate şi în cunoştinţă 
de cauză, după deducerea costurilor asociate cedării. Pentru a determina această 
valoare, o entitate ia în considerare rezultatele tranzacţiilor recente cu active 
similare din acelaşi sector de activitate. Valoarea justă minus costurile generate 
de vânzare nu reflectă o vânzare forţată. 
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41. Costurile asociate cedării, altele decât cele care au fost deja recunoscute ca 
datorii, sunt deduse atunci când se calculează valoarea justă minus costurile 
generate de vânzare. Exemple de astfel de costuri sunt costurile legale, taxele 
de timbru şi alte taxe similare de tranzacţie, costurile aferente îndepărtării 
activului, precum şi costurile marginale directe pentru a face activul viabil 
pentru vânzare. Cu toate acestea, beneficiile pentru terminarea contractului de 
muncă şi costurile asociate reducerii sau reorganizării activităţii ca urmare a 
cedării unui activ nu sunt considerate costuri marginale directe aferente cedării 
activului. 

42. Uneori, cedarea unui activ îi impune unui cumpărător asumarea unei datorii, 
dar este disponibilă doar o singură valoare justă minus costurile generate de 
vânzare atât pentru activ, cât şi pentru datorie. Punctul 89 furnizează explicaţiile 
necesare cu privire la modul în care trebuie tratate astfel de situaţii. 

Valoarea de utilizare 

43. La calculul valorii de utilizare a unui activ trebuie avute în vedere urmă-
toarele elemente:

(a) Estimarea fluxurilor de trezorerie viitoare pe care entitatea preco-
nizează să le obţină de la activul respectiv;

(b) Preconizările privind posibilele modificări ale valorii sau plasării 
în timp a acelor fluxuri de trezorerie viitoare;

(c) Valoarea-timp a banilor, reprezentată de rata actuală a dobânzii la 
plasamentele fără risc de pe piaţă;

(d) Preţul suportării incertitudinii inerente activului; şi

(e) Alţi factori, cum ar fi absenţa lichidităţii, pe care participanţii pe 
piaţă i-ar lua în calcul la estimarea valorii fluxurilor de trezorerie 
viitoare pe care entitatea preconizează să le obţină de la activul 
res pectiv.

44. Estimarea valorii de utilizare a unui activ implică următorii paşi: 

(a) Estimarea intrărilor şi ieşirilor de numerar viitoare generate de utilizarea 
continuă a activului şi de cedarea acestuia; şi 

(b) Aplicarea ratei de actualizare potrivite pentru aceste fluxuri de trezo-
rerie viitoare.

45. Elementele identificate la punctul 43 literele (b), (d) şi (e) pot fi reflectate fie 
sub forma ajustării fluxurilor de trezorerie viitoare, fie sub forma ajustării ratei 
de actualizare. Indiferent de abordarea adoptată de o entitate pentru a reflecta 
preconizările în ceea ce priveşte posibilele variaţii ale valorii sau plasării în 
timp a fluxurilor de trezorerie viitoare, rezultatul trebuie să reflecte valoarea 
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actualizată preconizată a fluxurilor de trezorerie viitoare, adică media ponderată 
a tuturor rezultatelor posibile. Îndrumările de aplicare oferă îndrumări suplimen-
tare în ceea ce priveşte modul de utilizare a tehnicilor privind valoarea actua-
lizată în evaluarea valorii de utilizare a unui activ.

Baza pentru estimările fluxurilor de trezorerie viitoare 

46. La evaluarea valorii de utilizare, o entitate trebuie:

(a) Să îşi bazeze previziunile fluxurilor de trezorerie pe ipoteze rezona
bile şi justificabile, care să reprezinte cea mai bună estimare a con
ducerii referitoare la spectrul de condiţii economice care vor exista 
pe perioada rămasă din durata de viaţă utilă a activului. Trebuie 
să se acorde o importanţă mai mare probelor provenite din surse 
externe;

(b) Să îşi bazeze previziunile fluxurilor de trezorerie pe cele mai recente 
bugete/prognoze financiare aprobate de conducere, dar trebuie să 
excludă intrările sau ieşirile de numerar viitoare preconizate să 
decurgă din restructurări viitoare ori din îmbunătăţirea sau sporirea 
performanţei activului. Previziunile bazate pe aceste bugete/prog noze 
trebuie să acopere o perioadă de maximum cinci ani, cu excepţia 
cazului în care se poate justifica acoperirea unei perioade mai 
lungi; şi

(c) Să estimeze previziunile fluxurilor de trezorerie dincolo de perioada 
acoperită de cele mai recente bugete/prognoze prin extrapolarea 
previziunilor bazate pe bugete/prognoze care utilizează o rată de 
creştere în scădere sau stabilă pentru anii următori, cu excepţia 
cazului în care poate fi justificată o rată crescătoare. Această rată de 
creştere nu trebuie să depăşească rata medie de creştere pe termen 
lung pentru produsele, domeniile, ţara sau ţările în care entitatea îşi 
desfăşoară activitatea sau pentru piaţa pe care este utilizat activul, 
în afară de cazul în care se poate justifica o rată superioară.

47. Conducerea evaluează caracterul rezonabil al ipotezelor în baza cărora au fost re-
alizate previziunile fluxurilor de trezorerie examinând cauzele diferenţelor dintre 
previziunile din trecut ale fluxurilor de trezorerie şi fluxurile de trezorerie reale. 
Conducerea trebuie să se asigure că ipotezele pe care se bazează previziunile 
curente ale fluxurilor de trezorerie sunt consecvente cu rezultatele realizate în 
trecut, cu condiţia ca efectele evenimentelor ulterioare sau ale circumstanţelor 
care nu existau atunci când au fost generate acele fluxuri de trezorerie reale să 
permită acest lucru. 

48. În general, nu sunt disponibile bugete/prognoze financiare detaliate, explicite 
şi fiabile ale fluxurilor de trezorerie viitoare care să acopere perioade mai mari 
de cinci ani. Din acest motiv, previziunile conducerii cu privire la fluxurile de 
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trezorerie viitoare se bazează pe cele mai recente bugete/prognoze întocmite pe 
perioade de maximum cinci ani. Conducerea poate utiliza previziuni ale fluxu-
rilor de trezorerie pe baza unor bugete/prognoze financiare pentru o perioadă 
mai lungă de cinci ani în situaţia în care consideră că acestea sunt fiabile şi în 
cazul în care îşi demonstrează, pe baza experienţei anterioare, capacitatea de a 
previziona cu acurateţe fluxurile de trezorerie pe o perioadă mai lungă de cinci 
ani. 

49. Previziunile fluxurilor de trezorerie care acoperă întreaga durată de viaţă utilă 
a unui activ sunt estimate prin extrapolarea previziunilor privind fluxurile de 
trezorerie bazate pe bugete/prognoze financiare, utilizând o rată de creştere 
pentru anii următori. Această rată este constantă sau în scădere, în afară de 
cazul în care o creştere a ratei corespunde unor informaţii obiective cu privire 
la evoluţiile de pe parcursul ciclului de viaţă utilă al unui produs sau al unui 
domeniu de activitate. Dacă se consideră necesar, valoarea ratei de creştere 
utilizate este zero sau negativă. 

50. Atunci când condiţiile sunt favorabile, competitorii pot intra pe piaţă, limi-
tându-se astfel creşterea. De aceea, entităţile vor putea depăşi cu greu rata 
istorică medie de creştere pe termen lung (de exemplu, pe 20 de ani) în cazul 
produselor, sectoarelor de activitate, ţării sau ţărilor unde entitatea îşi desfăşoară 
activitatea sau în cazul pieţei pe care este utilizat activul. 

51. Atunci când utilizează informaţii din bugete/prognoze financiare, o entitate 
analizează dacă informaţiile reflectă premise rezonabile, care pot fi demonstrate 
şi care reprezintă cea mai bună estimare a conducerii cu privire la spectrul de 
condiţii eco nomice care vor exista pe parcursul duratei de viaţă utilă rămase a 
activului. 

Elementele estimărilor fluxurilor de trezorerie viitoare

52. Estimările fluxurilor de trezorerie viitoare trebuie să includă:

(a) Previziunile intrărilor de numerar generate de utilizarea continuă 
a activului; 

(b) Previziunile ieşirilor de numerar care trebuie suportate pentru a ge-
nera intrări de numerar rezultate din utilizarea continuă a activului 
(inclusiv ieşirile de numerar pentru pregătirea dării în folosinţă a 
ac tivului) şi care pot fi repartizate sau alocate direct activului în 
mod rezonabil şi consecvent; şi

(c) Fluxurile de trezorerie nete, dacă există, care vor fi primite (sau 
plătite) pentru a ceda activul la finalul duratei sale de viaţă utilă.

53. Estimările fluxurilor de trezorerie viitoare şi rata de actualizare reflectă ipoteze 
consecvente cu privire la creşterile de preţ atribuibile inflaţiei generale. Prin 
ur mare, dacă rata de actualizare ţine cont de efectul creşterilor de preţ atribui-
bile inflaţiei generale, fluxurile de trezorerie viitoare se estimează în termeni 
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no minali. Dacă rata de actualizare nu ţine cont de efectul creşterilor de preţ 
atribuibile inflaţiei generale, fluxurile de trezorerie viitoare se estimează în 
ter meni reali (dar se iau în calcul creşterile sau scăderile preţurilor specifice 
vii toare).

54. Previziunile ieşirilor de numerar le includ şi pe acelea aferente administrării  
curente a activului şi cheltuielilor de regie viitoare, ieşiri care pot fi atribuite 
direct utilizării activului sau îi pot fi alocate în mod rezonabil şi consecvent. 

55. În cazul în care valoarea contabilă a unui activ nu conţine încă toate ieşirile de 
numerar care trebuie suportate înainte ca activul să fie gata în vederea utilizării 
sau vânzării, estimarea ieşirilor de numerar viitoare conţine ieşirile estimate 
care vor fi suportate înainte ca activul să fie disponibil în vederea utilizării sau 
vânzării. De exemplu, este cazul unei clădiri aflate în construcţie sau al unui 
pro iect de dezvoltare care nu a fost încă finalizat. 

56. Pentru a evita dubla contabilizare, estimările fluxurilor de trezorerie viitoare 
nu includ: 

(a) Intrările de numerar generate de active care sunt în mare măsură inde-
pendente de intrările de numerar generate de activul avut în vedere (de 
exemplu, active financiare cum sunt creanţele); şi 

(b) Ieşirile de numerar legate de obligaţii care au fost deja recunoscute ca 
datorii (de exemplu, datorii, pensii sau provizioane). 

57. Fluxurile de trezorerie viitoare trebuie estimate în funcţie de situaţia cu-
rentă a activului. Estimările fluxurilor de trezorerie viitoare nu trebuie să 
includă estimările intrărilor sau ieşirilor de numerar preconizate să rezulte:

(a) Dintr-o restructurare viitoare la care o entitate nu s-a angajat încă; 
sau

(b) Din îmbunătăţirea sau sporirea performanţei activului.

58. Deoarece fluxurile de trezorerie viitoare sunt estimate în funcţie de situaţia 
curentă a activului, valoarea de utilizare nu reflectă: 

(a) Ieşirile de numerar viitoare sau economiile de costuri aferente (de 
exem plu, reduceri ale costurilor cu personalul) sau beneficiile care se 
preconizează că vor apărea dintr-o restructurare viitoare la care o entitate 
nu s-a angajat încă; sau

(b) Ieşirile de numerar viitoare care vor îmbunătăţi sau vor spori performanţa 
activului sau intrările de numerar conexe care se preconizează să fie 
generate de astfel de ieşiri. 

59. Restructurarea este un program (a) planificat şi controlat de conducere şi (b) care 
modifică în mod semnificativ fie domeniul de activitate al unei entităţi, fie 
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modul de desfăşurare a activităţii entităţii. IPSAS 19, Provizioane, datorii 
contingente şi active contingente, conţine îndrumări care clarifică momentul 
în care o entitate se angajează să facă o restructurare. 

60. Atunci când o entitate se angajează să facă o restructurare, devine foarte probabil 
ca unele active să fie afectate de această restructurare. Odată ce entitatea s-a 
angajat să facă restructurarea: 

(a) Estimările intrărilor şi ieşirilor de numerar viitoare în sensul determinării 
valorii de utilizare reflectă economiile de costuri şi alte beneficii rezultate 
din restructurare (pe baza celor mai recente bugete/prognoze financiare 
aprobate de conducere); şi 

(b) Estimările ieşirilor de numerar viitoare utilizate pentru restructurare sunt 
incluse într-un provizion de restructurare în conformitate cu IPSAS 19. 

61. Până în momentul în care o entitate suportă ieşiri de numerar cu scopul îm bu-
nătăţirii sau sporirii performanţei unui activ, estimările fluxurilor de tre zorerie 
viitoare nu vor conţine estimările intrărilor de numerar viitoare afe rente unei 
creşteri a beneficiilor economice asociate cu ieşirea de numerar sau a po ten-
ţialului de servicii asociat ieşirilor de numerar preconizate. 

62. Estimările fluxurilor de trezorerie viitoare cuprind şi ieşirile de numerar viitoare 
necesare pentru a menţine nivelul beneficiilor economice sau al potenţialului de 
servicii care se preconizează să rezulte din starea actuală a activului. În cazul în 
care o unitate cuprinde active cu durate de viaţă utilă estimate diferite şi toate 
aceste active sunt esenţiale pentru continuitatea activităţii unităţii, la estimarea 
fluxurilor de trezorerie viitoare aferente unităţii, înlocuirea activelor cu durate 
mai scurte de viaţă utilă va fi considerată ca făcând parte din administrarea 
curentă a unităţii. În mod asemănător, în cazul în care un anumit activ este 
format din componente cu durate de viaţă utilă estimate diferite, la estimarea 
fluxurilor de trezorerie viitoare aferente activului înlocuirea componentelor cu 
durate de viaţă utilă mai scurte va fi considerată ca făcând parte din întreținerea 
curentă a activului.

63. Estimările fluxurilor de trezorerie viitoare nu trebuie să includă: 

(a) Intrările sau ieşirile de numerar din activităţi de finanţare; sau

(b) Încasările sau plăţile de impozit pe profit.

64. Fluxurile de trezorerie viitoare estimate reflectă ipoteze care sunt consecvente 
cu modul de determinare a ratei de actualizare. Altminteri, efectul unora dintre 
ipoteze va fi luat în calcul de două ori sau va fi ignorat. Deoarece valoarea-timp 
a banilor este luată în considerare prin actualizarea fluxurilor de trezorerie 
viitoare estimate, aceste fluxuri de trezorerie exclud intrările sau ieşirile de 
nu merar generate de activităţile de finanţare. În mod similar, deoarece rata de 
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actualizare este determinată înaintea impozitării, fluxurile de trezorerie viitoare 
sunt de asemenea determinate pe aceeaşi bază.

65. Estimarea fluxurilor de trezorerie nete de primit (sau de plată) pentru ce
darea unui activ la sfârşitul duratei sale de viaţă utilă trebuie reprezentată 
de suma pe care o entitate se aşteaptă să o obţină din cedarea activului în 
cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii obiective între părţi intere-
sate şi în cunoştinţă de cauză, după ce au fost deduse costurile estimate 
asociate cedării activului.

66. Estimarea fluxurilor de trezorerie nete de primit (sau de plată) pentru a ceda 
un activ la sfârşitul duratei sale de viaţă utilă este determinată în mod similar 
calculării valorii juste minus costurile generate de vânzare a unui activ, cu 
excepţia că la estimarea acelor fluxuri de trezorerie nete: 

(a) Entitatea utilizează preţurile de la data estimării pentru active similare 
care au ajuns la sfârşitul duratei lor de viaţă utilă şi care au funcţionat 
în condiţii similare celor în care va fi folosit activul; şi

(b) Entitatea ajustează acele preţuri în funcţie de majorările generate de 
inflaţie şi în funcţie de viitoarele creşteri sau scăderi specifice de preţuri. 
Cu toate acestea, dacă estimările fluxurilor de trezorerie viitoare generate 
de utilizarea continuă a activului şi rata de actualizare exclud efectul 
inflaţiei generale, entitatea va exclude şi acest efect din estimarea fluxu-
rilor de trezorerie nete la momentul cedării activului. 

Fluxurile de trezorerie viitoare în valută 

67. Fluxurile de trezorerie viitoare sunt estimate în moneda în care vor fi generate 
şi apoi actualizate utilizând o rată de actualizare potrivită pentru acea monedă. 
O entitate va converti valoarea actualizată astfel obţinută cu ajutorul cursului 
de schimb la vedere de la data calculului valorii de utilizare. 

Rata de actualizare 

68. Rata (ratele) de actualizare trebuie să fie o rată (rate) înainte de impozitare 
care reflectă evaluările curente de piaţă cu privire la: 

(a) Valoarea-timp a banilor, reprezentată de rata actuală a dobânzii la 
pla samentele fără risc; şi 

(b) Riscurile specifice activului pentru care estimările fluxurilor de 
tre zorerie viitoare nu au fost ajustate.

69. O rată care reflectă evaluările curente ale pieţei în ceea ce priveşte valoarea-timp 
a banilor şi riscurile specifice activului este rentabilitatea pe care investitorii ar 
impune-o dacă ar opta pentru o investiţie care ar genera fluxuri de trezorerie 
identice din punctul de vedere al valorii, plasării în timp şi riscurilor specifice 
cu acelea pe care entitatea se aşteaptă să le obţină de la activ. Această rată este 
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estimată pornind de la rata implicită în tranzacţiile curente de pe piaţă pentru 
active similare. Cu toate acestea, rata (ratele) de actualizare folosită (folosite) 
pentru a evalua valoarea de utilizare a unui activ nu va (vor) reflecta riscurile 
pentru care estimările fluxurilor de trezorerie viitoare au fost deja ajustate. 
Altminteri, efectul unora dintre ipoteze va fi luat în calcul de două ori. 

70. Atunci când o rată specifică activului nu este direct disponibilă pe piaţă, o 
entitate utilizează înlocuitori pentru a estima rata de actualizare. Îndrumările 
de aplicare oferă îndrumări suplimentare pentru estimarea ratei de actualizare 
în asemenea situaţii. 

Recunoaşterea şi evaluarea unei pierderi din depreciere
71. Punctele 72-75 stabilesc dispoziții pentru recunoașterea și evaluarea pierde-

rilor din deprecierea unui activ individual, altul decât fondul comercial. 
Recunoașterea și evaluarea pierderilor din depreciere în cazul unităților 
generatoare de numerar și al fondului comercial sunt tratate la punctele 76-97H.

72. Dacă şi numai dacă valoarea recuperabilă a unui activ este mai mică decât 
valoarea sa contabilă, valoarea contabilă a activului trebuie redusă pentru 
a fi egală cu valoarea sa recuperabilă. O astfel de reducere reprezintă o 
pierdere din depreciere.

73. O pierdere din depreciere trebuie recunoscută imediat în surplus sau 
deficit, cu excepția situațiilor în care activul este contabilizat la valoarea 
reevaluată, în conformitate cu un alt standard (de exemplu, în conformi
tate cu modelul de reevaluare din IPSAS 17 și IPSAS 31). Orice pierdere 
din deprecierea unui activ reevaluat trebuie tratată drept o scădere din 
reevaluare, în conformitate cu celălalt standard.

73A. O pierdere din deprecierea unui activ care nu a fost reevaluat este recunoscută 
în surplus sau deficit. Totuși, o pierdere din deprecierea unui activ reevaluat 
este recunoscută în surplusul din reevaluare în măsura în care pierderea din 
depreciere nu depășește valoarea surplusului din reevaluare pentru acel activ 
individual în conformitate cu IPSAS 31 sau pentru acea clasă de active în con-
formitate cu IPSAS 17. O astfel de pierdere din deprecierea unui activ reevaluat 
reduce surplusul din reevaluare pentru acel activ individual în conformitate cu 
IPSAS 31 sau pentru acea clasă de active în conformitate cu IPSAS 17.

74. În cazul în care valoarea estimată a unei pierderi din depreciere este mai 
mare decât valoarea contabilă a activului aferent, o entitate trebuie să 
recunoască o datorie dacă şi numai dacă acest lucru este impus de un alt 
standard.

75. După recunoaşterea unei pierderi din depreciere, cheltuiala cu amortizarea 
activelor corporale (necorporale) aferentă activului trebuie ajustată în 
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perioadele viitoare în vederea alocării valorii contabile revizuite a activu
lui minus valoarea sa reziduală (dacă există), în mod sistematic, pe toată 
durata de viaţă utilă rămasă.

Unităţi generatoare de numerar și fondul comercial
76. Punctele 77-97H stabilesc dispoziţii pentru identificarea unităţii generatoare 

de numerar căreia îi aparţine un activ şi pentru determinarea valorii contabile 
aferente unităţilor generatoare de numerar, precum şi pentru recunoaşterea 
pier derilor din depreciere ale acestora.

Identificarea unităţii generatoare de numerar căreia îi aparţine un activ 

77. Dacă există orice fel de indicator privind faptul că un activ poate fi depre
ciat, valoarea recuperabilă trebuie estimată pentru acel activ individual. 
Dacă nu este posibilă estimarea valorii recuperabile a activului individual, 
entitatea trebuie să calculeze valoarea recuperabilă aferentă unităţii gene-
ratoare de numerar căreia îi aparţine activul (unitatea generatoare de 
nu merar a activului).

78. Valoarea recuperabilă a unui activ individual nu poate fi determinată dacă: 

(a) Valoarea de utilizare a activului nu poate fi estimată drept apropiată 
de valoarea sa justă minus costurile generate de vânzare (de exemplu, 
în cazul în care fluxurile de trezorerie viitoare rezultate din utilizarea 
continuă a activului nu pot fi estimate ca fiind neglijabile); şi 

(b) Activul nu generează intrări de numerar care să fie în mare măsură 
independente de cele generate de alte active şi nu are capacitatea de a 
genera individual fluxuri de trezorerie. 

 În asemenea cazuri, valoarea de utilizare şi, implicit, valoarea recuperabilă pot 
fi determinate doar pentru unitatea generatoare de numerar a activului. 

79. În conformitate cu definiţia de la punctul 13, unitatea generatoare de numerar 
a unui activ reprezintă cel mai mic grup de active care (a) conţine activul şi 
(b) ge nerează intrări de numerar care sunt în mare măsură independente de 
intrările de numerar de la alte active sau grupuri de active. Identificarea unităţii 
generatoare de numerar a unui activ se realizează în baza raţionamentului 
profesional. Dacă valoarea recuperabilă nu poate fi determinată pentru un activ 
individual, o entitate va identifica cel mai mic ansamblu de active care generează 
intrări de numerar independente în mare măsură.

80. Intrările de numerar sunt intrări de numerar şi echivalente de numerar provenind 
din exteriorul entităţii. Pentru a determina dacă intrările de numerar aferente 
unui activ (sau unui grup de active) sunt în mare măsură independente de 
intrările de numerar generate de alte active (sau grupuri de active), o entitate 
ia în considerare o gamă variată de factori, inclusiv modul în care conducerea 
(a) monitorizează operaţiunile entităţii (de exemplu, pe tipuri de produse, 
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activităţi, puncte de lucru, districte sau regiuni) sau (b) ia decizii cu privire 
la menţinerea activelor şi activităţilor entităţii sau cu privire la renunţarea la 
acestea. Îndrumările de implementare oferă un exemplu pentru identificarea 
unei unităţi generatoare de numerar.

81. Dacă există o piaţă activă pentru producţia unui activ sau grup de active, 
acel activ sau grup de active trebuie identificat ca unitate generatoare de 
numerar, chiar dacă o parte sau întreaga producţie este folosită pe plan 
intern. Dacă intrările de numerar generate de orice activ sau unitate gene-
ratoare de numerar sunt afectate de preţurile de transfer intern, entitatea 
trebuie să utilizeze cea mai bună estimare a conducerii în ceea ce priveşte 
preţul viitor (preţurile viitoare) care ar putea fi obţinut(e) în cadrul unei 
tranzacţii desfăşurate în condiţii obiective pentru a estima: 

(a) Intrările de numerar viitoare folosite pentru a determina valoarea 
de utilizare a activului sau a unităţii generatoare de numerar; şi 

(b) Ieșirile de numerar viitoare folosite pentru a determina valoarea de 
utilizare a oricăror alte active sau a oricăror alte unităţi generatoare 
de numerar afectate de preţul de transfer intern. 

82. Chiar dacă producţia aferentă unui activ sau grup de active este utilizată, parţial 
sau total, de alte unităţi ale entităţii (de exemplu, produse aflate într-un stadiu 
intermediar al procesului de producţie), activul sau grupul de active formează 
o unitate generatoare de numerar separată în cazul în care entitatea ar putea 
vinde această producţie pe o piaţă activă. Aceasta se datorează faptului că 
activul sau grupul de active ar putea genera intrări de numerar independente 
în mare măsură de intrările de numerar provenite de la alte active sau grupuri 
de active. Informaţiile bazate pe bugete/prognoze financiare cu privire la o 
asemenea unitate generatoare de numerar sau la orice alt activ sau unitate 
generatoare de numerar afectat(ă) de preţurile de transfer intern vor fi ajustate 
dacă preţurile de transfer intern nu reflectă cea mai bună estimare a conducerii 
în ceea ce priveşte preţurile care ar putea fi obţinute în cadrul unei tranzacţii 
desfăşurate în condiţii obiective. 

83. Unităţile generatoare de numerar trebuie identificate în mod consecvent 
de la o perioadă la alta pentru acelaşi activ sau aceleaşi tipuri de active, 
în afară de cazurile în care se justifică o modificare. 

84. Dacă o entitate decide că, spre deosebire de perioadele anterioare, un activ apar-
ţine unei alte unităţi generatoare de numerar sau că tipurile de active agregate 
pentru unitatea generatoare de numerar a activului s-au modificat, punctul 120 
prevede prezentarea de informaţii privind unitatea generatoare de numerar în 
cazul în care este recunoscută o pierdere din depreciere sau dacă s-a reluat o 
pierdere aferentă unităţii generatoare de numerar. 
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Valoarea recuperabilă şi valoarea contabilă ale unei unităţi generatoare 
de numerar

85. Valoarea recuperabilă a unei unităţi generatoare de numerar este cea mai mare 
valoare dintre valoarea sa justă minus costurile generate de vânzare şi valoarea 
sa de utilizare. În sensul determinării valorii recuperabile a unei unităţi genera-
toare de numerar, referințele la un activ de la punctele 31-70 se vor interpreta 
ca referințe la o unitate generatoare de numerar. 

86. Valoarea contabilă a unei unităţi generatoare de numerar trebuie deter-
minată pe baza aceloraşi criterii folosite pentru determinarea valorii 
recu perabile a unităţii generatoare de numerar.

87. Valoarea contabilă a unei unităţi generatoare de numerar:

(a) Conţine doar valoarea contabilă a acelor active care pot fi atribuite în 
mod direct sau alocate în mod rezonabil şi consecvent unităţii generatoare 
de numerar şi care vor genera intrările de numerar viitoare folosite la 
determinarea valorii de utilizare a unităţii generatoare de numerar; şi 

(b) Nu conţine valoarea contabilă a niciunei datorii recunoscute, cu excepţia 
situaţiilor în care valoarea recuperabilă a unităţii generatoare de numerar 
nu poate fi determinată fără a lua în considerare această datorie. 

 Aceasta se întâmplă deoarece valoarea justă minus costurile generate de vânzare 
şi valoarea de utilizare ale unităţii generatoare de numerar sunt determinate 
excluzând fluxurile de trezorerie care sunt legate de activele care nu fac parte 
din unitatea generatoare de numerar şi de datoriile care au fost recunoscute (a 
se vedea punctele 41 şi 56).

88. Atunci când activele sunt grupate pentru a evalua recuperabilitatea, este impor-
tant ca în unitatea generatoare de numerar să se includă toate activele care ge-
ne rează sau sunt utilizate pentru a genera fluxul de intrări de numerar relevant. 
Altfel, unitatea generatoare de numerar poate părea în întregime recuperabilă, 
când, de fapt, a survenit o pierdere din depreciere. Arborele decizional ilustrat 
reprezintă o schemă a procesului care indică tratamentul unor active individuale 
care fac parte din unități generatoare de numerar. În unele cazuri, cu toate că 
unele active contribuie la fluxurile de trezorerie viitoare estimate ale unei unități 
generatoare de numerar, ele nu pot fi alocate unității generatoare de numerar în 
mod rezonabil și consecvent. Această situație se poate întâlni în cazul fondului 
comercial. Punctele 90A-90O explică modul în care trebuie tratate aceste active 
cu ocazia testării pentru depreciere a unei unități generatoare de numerar.

89. Este posibil să fie necesară luarea în considerare a unor datorii recunoscute pen-
tru a determina valoarea recuperabilă a unei unităţi generatoare de numerar. O 
astfel de situaţie ar putea apărea în cazul în care cedarea unei unităţi generatoare 
de numerar ar impune asumarea unei datorii de către cumpărător. În acest caz, 
valoarea justă minus costurile generate de vânzare (sau fluxurile de trezorerie 
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estimate obţinute de la ultima cedare) a unităţii generatoare de numerar este 
preţul de vânzare estimat pentru activele unităţii generatoare de numerar şi 
datoriile luate împreună, minus costurile asociate cedării. Pentru realizarea 
unei comparaţii constructive între valoarea contabilă a unităţii generatoare de 
numerar şi valoarea sa recuperabilă, valoarea contabilă a datoriei se deduce la 
determinarea atât a valorii de utilizare a unităţii generatoare de numerar, cât şi 
a valorii sale contabile. 

90. Din motive de ordin practic, valoarea recuperabilă a unităţii generatoare de 
numerar este uneori determinată după ce se iau în considerare (a) activele care 
nu fac parte din unitatea generatoare de numerar (de exemplu, creanţele sau 
alte active financiare) sau (b) datoriile care au fost recunoscute (de exemplu, 
datoriile, pensiile şi alte provizioane). În asemenea cazuri, la valoarea contabilă 
a unităţii generatoare de numerar se adaugă valoarea contabilă a acelor active 
şi se scade valoarea contabilă a acelor datorii.

Fondul comercial

Alocarea fondului comercial unităților generatoare de numerar

90A. În sensul testării pentru depreciere, fondul comercial dobândit în urma 
unei achiziții trebuie alocat, de la data achiziției, fiecărei unități sau fiecărui 
grup de unități generatoare de numerar a (al) entității dobânditoare despre 
care se consideră că va beneficia de sinergiile combinării de operațiuni, 
indiferent dacă respectivelor unități sau grupuri de unități le sunt alocate 
alte active sau datorii ale operațiunii dobândite. Atunci când fondul com
ercial este dobândit în cadrul unei achiziții a unei operațiuni generatoare 
de fluxuri nemonetare care are ca rezultat o reducere a ieșirilor de nu
merar nete ale entității dobânditoare, aceasta va fi considerată unitatea 
generatoare de numerar. Cu excepția cazului în care fondul comercial are 
legătură cu achiziția unor operațiuni generatoare de fluxuri nemonetare, 
fiecare unitate sau grup de unități cărora le este alocat astfel fond comercial 
trebuie: 

(a) Să reprezinte cel mai mic nivel din cadrul entității la care fondul 
comercial este monitorizat în scopul gestionării interne; și

(b) Să nu fie mai mare decât un segment așa cum este definit la punctul 9 
din IPSAS 18, Raportarea pe segmente.

90B. Fondul comercial recunoscut într-o achiziție este un activ care reprezintă be-
neficiile economice viitoare ce rezultă din alte active dobândite într-o achiziție 
care nu sunt identificate individual și recunoscute separat. Fondul comercial 
nu generează fluxuri de trezorerie, sau reduceri ale ieșirilor de numerar nete, 
în mod independent de alte active sau grupuri de active și contribuie adesea la 
fluxurile de trezorerie ale mai multor unități generatoare de numerar. Uneori, 
fondul comercial nu poate fi alocat în mod nearbitrar unităților generatoare de 
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numerar individuale, ci numai grupurilor de unități generatoare de numerar. 
Ca urmare, cel mai mic nivel din cadrul entității la care fondul comercial este 
monitorizat în scopul gestionării interne cuprinde uneori un număr de unități 
generatoare de numerar care au legătură cu fondul comercial, dar cărora nu li se 
poate aloca fondul comercial. Referințele de la punctele 90D-90O și 97A-97H 
la o unitate generatoare de numerar căreia îi este alocat fond comercial trebuie 
interpretate și ca referințe la un grup de unități generatoare de numerar căruia 
îi este alocat fond comercial. Atunci când fondul comercial este dobândit în 
urma unei achiziții a unei operațiuni generatoare de fluxuri nemonetare care 
are ca rezultat o reducere a ieșirilor de numerar nete ale entității dobânditoare, 
referințele de la punctele 90D-90O și 97A-97H la o unitate generatoare de 
numerar căreia îi este alocat fond comercial trebuie interpretate ca referințe 
tot la entitatea dobânditoare.

90C. Aplicarea dispozițiilor de la punctul 90A are ca rezultat testarea pentru depre-
ciere a fondului comercial la un nivel care reflectă modul în care o entitate își 
gestionează activitatea și cu care fondul comercial ar fi în mod normal asociat. 
De aceea, elaborarea unor sisteme de raportare suplimentare nu este de obicei 
necesară.

90D. Este posibil ca o unitate generatoare de numerar căreia îi este alocat fondul 
comercial în sensul testării pentru depreciere să nu coincidă cu nivelul la care 
este alocat fondul comercial în conformitate cu IPSAS 4, Efectele variației 
cursurilor de schimb valutar, în sensul evaluării câștiurilor și pierde rilor din 
fluctuațiile cursului de schimb valutar. De exemplu, dacă unei entități i se 
impune prin IPSAS 4 să aloce fondul comercial la un nivel relativ scăzut în 
sensul evaluării câștigurilor și pierderilor din fluctuațiile cursului de schimb 
valutar, entității nu i se impune să testeze pentru depreciere fondul comercial 
la același nivel, cu excepția cazului în care fondul comercial este monitorizat 
la acel nivel în scopul gestionării interne.

90E. Dacă alocarea inițială a fondului comercial dobândit într-o achiziție nu 
poate fi încheiată înainte de sfârșitul perioadei anuale în care are loc 
achiziția, alocarea inițială poate fi finalizată înainte de sfârșitul primei 
perioade anuale care începe după data achiziției.

90F. În conformitate cu IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public, 
atunci când contabilizarea inițială a unei achiziții poate fi determinată doar 
provizoriu până la sfârșitul perioadei în care a avut loc combinarea, entitatea 
dobânditoare: 

(a) Contabilizează achiziția utilizând acele valori provizorii; și

(b) Recunoaște orice ajustări ale acelor valori provizorii ca rezultat al 
finalizării contabilizării inițiale pe parcursul perioadei de evaluare, care 
nu va depăși douăsprezece luni de la data achiziției.
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 În astfel de situații, este posibil, de asemenea, ca alocarea inițială a fondului 
comercial recunoscut din combinare să nu se poată finaliza înainte de sfârșitul 
perioadei anuale în care este realizată combinarea. Într-un astfel de caz, entitatea 
va prezenta informațiile prevăzute la punctul 122A.

90G. Dacă unei unități generatoare de numerar i-a fost alocat fond comercial 
și dacă entitatea cedează o operațiune din cadrul acelei unități, fondul 
comercial asociat operațiunii cedate trebuie să fie: 

(a) Inclus în valoarea contabilă a operațiunii cu ocazia determinării 
câștigului sau pierderii din cedare; și

(b) Evaluat pe baza valorilor relative ale operațiunii cedate și a părții 
păstrate din unitatea generatoare de numerar, cu excepția cazului 
în care entitatea poate demonstra că o altă metodă reflectă mai bine 
fondul comercial asociat operațiunii cedate.

90H. Dacă o entitate își reorganizează structura de raportare într-un mod care 
are ca efect modificarea structurii uneia sau mai multor unități genera toare 
de numerar cărora le-a fost alocat fond comercial, fondul comercial trebuie 
realocat unităților afectate. Această realocare trebuie realizată utilizând 
o abordare a valorilor relative similară celei utilizate atunci când o  entitate 
cedează o operațiune din cadrul unei unități generatoare de numerar, cu 
ex cepția situațiilor în care entitatea poate demonstra că o altă metodă re-
flectă mai bine fondul comercial asociat unităților reorganizate.

Testarea pentru depreciere a unităților generatoare de numerar care dețin fond  
comercial

90I. În situația prezentată la punctul 90B, în care fondul comercial are legătură 
cu o unitate generatoare de numerar, dar nu a fost alocat acelei unități, 
unitatea trebuie testată pentru depreciere, ori de câte ori există un indiciu 
că unitatea ar putea fi depreciată, prin compararea valorii contabile a 
unității, excluzând fondul comercial, cu valoarea sa recuperabilă. Orice 
pierdere din depreciere trebuie recunoscută în conformitate cu punctul 91.

90J. Dacă o unitate generatoare de numerar descrisă la punctul 90I include în valoa-
rea sa contabilă o imobilizare necorporală cu o durată de viață utilă nedeterminată 
sau care nu este încă disponibilă pentru utilizare, iar acel activ poate fi testat 
pentru depreciere doar ca parte a unității generatoare de numerar, punctul 23 
impune ca unitatea să fie, de asemenea, testată pentru depreciere anual.

90K. O unitate generatoare de numerar căreia i-a fost alocat fond comercial 
trebuie testată pentru depreciere anual, și ori de câte ori există un indiciu 
că unitatea ar putea fi depreciată, prin compararea valorii contabile a 
unității, inclusiv fondul comercial, cu valoarea sa recuperabilă. Dacă 
valoarea recuperabilă a unității depășește valoarea sa contabilă, unita-
tea și fondul comercial alocat trebuie considerate ca fiind neafectate de 
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depreciere. Dacă valoarea contabilă a unității depășește valoarea sa re-
cuperabilă, en tita   tea trebuie să recunoască pierderea din depreciere în 
conformitate cu punctul 91.

Plasarea în timp a testelor pentru depreciere

90L. Testul pentru depreciere anual al unei unități generatoare de numerar 
căreia i-a fost alocat fond comercial poate fi efectuat oricând în cursul 
unei perioade anuale, cu condiția ca testul să aibă loc în același moment 
în fiecare an. Unități generatoare de numerar diferite pot fi testate pentru 
depreciere în momente diferite. Cu toate acestea, dacă o parte din sau 
tot fondul comercial alocat unei unități generatoare de numerar a fost 
dobândit(ă) în cadrul unei achiziții în timpul perioadei anuale curente, 
acea unitate trebuie testată pentru depreciere înainte de sfârșitul perioadei 
anuale curente.

90M. Dacă activele care constituie unitatea generatoare de numerar căreia i-a 
fost alocat fond comercial sunt testate pentru depreciere în același mo
ment cu unitatea care conține fondul comercial, ele trebuie testate pentru 
depreciere înaintea unității care conține fondul comercial. În mod similar, 
dacă unitățile generatoare de numerar care constituie un grup de unități 
generatoare de numerar căruia i-a fost alocat fond comercial sunt testate 
pentru depreciere în același moment cu grupul de unități care conține 
fondul comercial, unitățile individuale trebuie testate pentru depreciere 
înaintea grupului de unități care conține fondul comercial.

90N. În momentul testării pentru depreciere a unei unități generatoare de numerar 
căreia i-a fost alocat fond comercial, ar putea exista un indiciu al deprecierii 
unui activ din cadrul acesteia. În această situație, entitatea testează pentru 
depreciere mai întâi activul și recunoaște orice pierdere din depreciere pentru 
acel activ înainte de a testa pentru depreciere unitatea generatoare de numerar 
care conține fondul comercial. În mod similar, ar putea exista un indiciu privind 
deprecierea unei unități generatoare de numerar din cadrul unui grup de unități 
care conține fondul comercial. În astfel de circumstanțe, entitatea testează 
pentru depreciere mai întâi unitatea generatoare de numerar și recunoaște orice 
pierdere din depreciere pentru acea unitate înainte de a testa pentru depreciere 
grupul de unități căruia îi este alocat fondul comercial.

90O. Cele mai recente calcule detaliate efectuate într-o perioadă precedentă cu 
privire la valoarea recuperabilă a unei unități generatoare de numerar 
căreia i-a fost alocat fond comercial pot fi utilizate în testul pentru de
preciere pentru unitatea respectivă în perioada curentă, cu condiția să fie 
îndeplinite toate criteriile de mai jos: 

(a) Activele și datoriile care compun unitatea nu s-au modificat sem-
nificativ de la data celui mai recent calcul privind valoarea recu-
perabilă;
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(b) Cel mai recent calcul privind valoarea recuperabilă a avut ca rezul
tat o valoare care depășea valoarea contabilă a unității cu o marjă 
semnificativă; și

(c) Pe baza unei analize a evenimentelor care au avut loc și a modi fi -
cărilor survenite de la cel mai recent calcul privind valoarea re cu-
perabilă, probabilitatea ca valoarea recuperabilă curentă să fie mai 
mică decât valoarea contabilă curentă este foarte mică. 

Pierderea din depreciere pentru o unitate generatoare de numerar

91. O pierdere din depreciere trebuie recunoscută pentru o unitate generatoare 
de numerar (cel mai mic grup de unități generatoare de numerar căruia 
i-a fost alocat fond comercial) dacă și numai dacă valoarea recuperabilă 
a unității (grupului de unități) este mai mică decât valoarea contabilă a 
unității (grupului de unități). Pierderea din depreciere trebuie alocată 
pentru a reduce valoarea contabilă a activelor generatoare de numerar 
ale unității (grupului de unități) în ordinea următoare: 

(a) În primul rând, pentru a reduce valoarea contabilă a oricărui fond 
comercial alocat unității generatoare de numerar (grupului de uni-
tăți); și

(b) Apoi, celorlalte active ale unității (grupului de unități) proporțional 
cu valoarea contabilă a fiecărui activ din unitate.

 Aceste reduceri ale valorilor contabile trebuie tratate ca pierderi din de
preciere aferente activelor individuale şi recunoscute în conformitate cu 
punctul 73. 

92. La alocarea unei pierderi din depreciere în conformitate cu punctul 91, o 
entitate nu trebuie să reducă valoarea contabilă a unui activ sub valoarea 
cea mai mare dintre: 

(a) Valoarea sa justă minus costurile generate de vânzare (dacă poate 
fi determinată); 

(b) Valoarea sa de utilizare (dacă poate fi determinată); şi 

(c) Zero. 

 Valoarea pierderii din depreciere care altfel ar fi fost alocată activului 
trebuie alocată în mod proporţional celorlalte active generatoare de nu
merar ale unităţii (grupului de unități). 

93. În cazul în care un activ generator de fluxuri nemonetare contribuie la o 
unitate generatoare de numerar, o proporţie a valorii contabile a acelui 
activ generator de fluxuri nemonetare va fi alocată valorii contabile a 
unităţii generatoare de numerar anterior estimării valorii recuperabile a 
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unităţii generatoare de numerar. Valoarea contabilă a activului genera tor 
de fluxuri nemonetare trebuie să reflecte orice pierderi din depreciere la 
data de raportare care au fost determinate în conformitate cu dispoziţiile 
din IPSAS 21.

94. Dacă valoarea recuperabilă a unui activ individual nu poate fi determinată (a 
se vedea punctul 78):

(a) O pierdere din depreciere este recunoscută pentru activ dacă valoarea 
sa contabilă este mai mare decât cea mai mare valoare dintre valoarea 
sa justă minus costurile generate de vânzare şi rezultatele procedurilor 
de alocare descrise la punctele 91-93; şi

(b) Nu se recunoaşte nicio pierdere din depreciere pentru activ dacă unitatea 
generatoare de numerar căreia îi aparţine nu este depreciată. Aceasta se 
aplică chiar dacă valoarea justă a activului minus costurile generate de 
vânzare este mai mică decât valoarea sa contabilă.

95. În unele cazuri, activele generatoare de fluxuri nemonetare contribuie la uni-
tăţile generatoare de numerar. Prezentul standard prevede ca, în cazul în care 
o unitate generatoare de numerar care face obiectul unui test de depreciere 
conţine un activ generator de fluxuri nemonetare, respectivul activ generator 
de fluxuri nemonetare să fie testat pentru depreciere conform dispoziţiilor din 
IPSAS 21. O proporţie din valoarea contabilă a respectivului activ genera-
tor de fluxuri nemonetare, ulterior respectivului test pentru depreciere, este 
inclusă în valoarea contabilă a unităţii generatoare de numerar. Proporţia 
reflectă măsura în care potenţialul de servicii al respectivului activ generator 
de fluxuri nemonetare contribuie la unitatea generatoare de numerar. Alocarea 
unei pierderi din depreciere pentru unitatea generatoare de numerar se face 
apoi pe bază proporţională pentru toate activele generatoare de numerar din 
unitatea generatoare de numerar, făcând obiectul limitărilor de la punctul 92. 
Activul generator de fluxuri nemonetare nu face obiectul unei alte pierderi din 
depreciere în afara celei determinate conform IPSAS 21.

96. [Eliminat]

97. După aplicarea dispoziţiilor de la punctele 91-93 trebuie să se recunoască o 
datorie pentru orice sumă rămasă dintr-o pierdere din depreciere aferentă 
unei unităţi generatoare de numerar dacă şi numai dacă acest lucru este 
impus de un alt standard.

Testarea pentru depreciere a unităților generatoare de numerar cu fond  
comercial și interese care nu controlează

97A. În conformitate cu IPSAS 40, entitatea dobânditoare evaluează și recu noaște 
fondul comercial de la data achiziției drept valoarea cu care suma de la litera (a) 
depășește suma de la litera (b) de mai jos:
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(a) Valoarea agregată a:

(i) Contravalorii transferate evaluate în conformitate cu IPSAS 40, 
care prevede în general utilizarea valorii juste de la data achiziției;

(ii) Valorii oricăror interese care nu controlează în operațiunea 
dobândită, evaluate în conformitate cu IPSAS 40; și

(iii) Într-o achiziție realizată în etape, a valorii juste de la data achiziției 
a participației în capitalurile proprii deținute anterior de entitatea 
dobânditoare în operațiunea dobândită.

(b) Valorile nete de la data achiziției ale activelor identificabile dobândite 
și ale datoriilor asumate evaluate în conformitate cu IPSAS 40.

Alocarea fondului comercial

97B. Punctul 90A din prezentul standard prevede ca fondul comercial dobândit într-o 
achiziție să fie alocat fiecărei unități sau fiecărui grup de unități generatoare de 
numerar a (al) entității dobânditoare care se preconizează să beneficieze din 
sinergiile combinării, indiferent dacă acelor unități sau grupuri de unități li se 
atribuie alte active sau datorii ale operațiunii dobândite. Este posibil ca unele 
dintre sinergiile rezultate dintr-o achiziție să fie alocate unei unități generatoare 
de numerar în care interesul care nu controlează să nu aibă o participație. 

Testarea pentru depreciere

97C. Testarea pentru depreciere implică o comparație a valorii recuperabile a unității 
generatoare de numerar cu valoarea contabilă a unității generatoare de numerar.

97D. Dacă o entitate evaluează interesele care nu controlează ca fiind interesul său 
proporțional în activele identificabile nete ale unei entități controlate la data 
achiziției mai degrabă decât la valoarea justă, fondul comercial atribuibil in-
tereselor care nu controlează este cuprins în valoarea recuperabilă a unității 
generatoare de numerar aferente, dar nu este recunoscut în situațiile finan ci are 
consolidate ale entității care controlează. Prin urmare, o entitate trebuie să 
mărească valoarea contabilă a fondului comercial alocat unității pentru a include 
fondul comercial atribuibil interesului care nu controlează. Valoarea con tabilă 
ajustată este comparată apoi cu valoarea recuperabilă a unității pentru a deter-
mina dacă unitatea generatoare de numerar este depreciată.

Alocarea unei pierderi din depreciere

97E. Punctul 91 prevede ca orice pierdere din depreciere identificată să fie alocată 
mai întâi pentru reducerea valorii contabile a fondului comercial alocat unității 
și apoi altor active ale unității în mod proporțional pe baza valorii contabile a 
fiecărui activ din unitate.
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97F. Dacă o entitate controlată sau o parte a unei entități controlate cu un interes 
care nu controlează este ea însăși o unitate generatoare de numerar, pierderea 
din depreciere este alocată între entitatea care controlează și interesul care nu 
controlează pe aceeași bază de alocare ca surplusul sau deficitul. 

97G. Dacă o entitate controlată sau o parte a unei entități controlate cu un interes 
care nu controlează face parte dintr-o unitate generatoare de numerar mai mare, 
pierderile din deprecierea fondului comercial sunt alocate părților din unitatea 
generatoare de numerar care au un interes care nu controlează și părților care 
nu au acest interes. Pierderile din depreciere trebuie alocate părților unității 
generatoare de numerar pe baza:

(a) Valorilor contabile relative ale fondului comercial al părților înainte de 
depreciere, în măsura în care deprecierea este legată de fondul comercial 
din unitatea generatoare de numerar; și

(b) A valorilor contabile relative ale activelor identificabile nete ale părților 
înainte de depreciere, în măsura în care deprecierea este legată de activele 
identificabile din unitatea generatoare de numerar. Orice astfel de depre-
ciere este alocată activelor părților fiecărei unități în mod proporțional 
pe baza valorii contabile a fiecărui activ al părții respective.

 În acele părți care au un interes care nu controlează, pierderea din depreciere 
este alocată între entitatea care controlează și interesul care nu controlează pe 
aceeași bază de alocare ca surplusul sau deficitul.

97H. Dacă o pierdere din depreciere atribuibilă unui interes care nu controlează 
este legată de fondul comercial care nu este recunoscut în situațiile financiare 
consolidate ale entității care controlează (a se vedea punctul 97D), deprecierea 
nu este recunoscută drept pierdere din deprecierea fondului comercial. În astfel 
de cazuri, singura pierdere din depreciere care are legătură cu fondul comercial 
alocat entității care controlează este recunoscută ca o pierdere din deprecierea 
fondului comercial.

Reluarea unei pierderi din depreciere
98. Punctele 99-105 stabilesc dispoziţii privind reluarea unei pierderi din depre-

ciere recunoscute în perioadele anterioare pentru un activ sau pentru o unitate 
generatoare de numerar. Aceste dispoziţii utilizează termenul „un activ”, dar 
se aplică, de asemenea, unui activ individual sau unei unităţi generatoare de 
numerar. Punctele 106-109 stabilesc dispoziții suplimentare pentru activele 
individuale, punctele 110 și 111, pentru unitățile generatoare de numerar, iar 
punctele 111A și 111B, pentru fondul comercial.

99. La fiecare dată de raportare, o entitate trebuie să evalueze existenţa indi-
ciilor reducerii sau anulării unei pierderi din depreciere recunoscute în 
perioadele anterioare pentru un activ, altul decât fondul comercial. Dacă 
există vreun indiciu în acest sens, entitatea trebuie să estimeze valoarea 
recuperabilă a acelui activ.
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100. La evaluarea existenței sau inexistenței unui indiciu că o pierdere din de
preciere recunoscută în perioadele anterioare pentru un activ, altul decât 
fondul comercial, nu mai există sau s-a redus, o entitate trebuie să țină 
cont cel puțin de următoarele indicii:

 Surse externe de informaţii

(a) Valoarea de piaţă a activului a crescut semnificativ în cursul peri-
oadei;

(b) În cursul perioadei au avut loc modificări semnificative cu efect 
favorabil asupra entităţii sau astfel de modificări se vor produce 
în viitorul apropiat în mediul tehnologic, comercial, economic sau 
juridic în care entitatea îşi desfăşoară activitatea sau pe piaţa căreia 
îi este dedicat activul; 

(c) Ratele dobânzilor pe piaţă sau alte rate de piaţă ale rentabilităţii 
investiţiilor au scăzut în timpul perioadei, fiind probabil ca aceste 
scăderi să afecteze rata de actualizare folosită la calculul valorii de 
utilizare a unui activ şi să ducă la creşterea semnificativă a valorii 
recuperabile a activului;

 Surse interne de informaţii

(d) Modificări semnificative cu efect favorabil asupra entităţii au avut 
loc pe parcursul perioadei sau se preconizează că vor avea loc în 
viitorul apropiat în gradul sau modul în care activul este utilizat 
sau se preconizează a fi utilizat. Aceste modificări includ costurile 
suportate de-a lungul perioadei pentru a îmbunătăţi sau pentru a 
spori performanţa activului sau pentru a restructura activitatea 
căreia îi aparţine activul;

(dA) O decizie de reluare a construcţiei activului, care a fost oprită ante-
rior terminării sau aducerii activului în condiţia de a fi folosit; şi

(e) Sunt disponibile dovezi din raportarea internă care indică faptul 
că performanţa economică a activului este sau va fi mai bună decât 
cea preconizată.

101. Indicatorii unei potenţiale reduceri a unei pierderi din depreciere de la punc-
tul 100 oglindesc, în principal, indicatorii unei pierderi potenţiale din depreciere 
de la punctul 25.

102. Dacă există indicii că o pierdere din depreciere recunoscută pentru un activ, 
altul decât fondul comercial, nu mai există sau s-a redus, acest lucru poate 
însemna că (a) durata de viață utilă rămasă, (b) metoda de amortizare a activelor 
corporale (necorporale) sau (c) valoarea reziduală trebuie revizuită și ajustată în 
conformitate cu standardul aplicabil activului, chiar dacă nu este reluată nicio 
pierdere din depreciere pentru activul respectiv. 
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103. O pierdere din depreciere recunoscută în perioadele anterioare pentru un 
activ, altul decât fondul comercial, trebuie reluată dacă și numai dacă s-a 
produs o modificare a estimărilor utilizate pentru a determina valoarea 
recuperabilă a activului de la recunoașterea ultimei pierderi din depreciere. 
Într-o astfel de situație, valoarea contabilă a activului trebuie să crească 
până la valoarea sa recuperabilă, cu excepția situației prevăzute la punc-
tul 106. Această creștere reprezintă o reluare a unei pierderi din depreciere.

104. O reluare a unei pierderi din depreciere reflectă o creştere a potenţialului de 
servicii estimat al unui activ fie prin utilizare, fie prin vânzare de la data la care 
o entitate a recunoscut ultima oară o pierdere din depreciere pentru activul în 
cauză. Unei entităţi i se impune să identifice modificarea estimărilor care ge-
ne rează creşterea potenţialului de servicii estimat. Exemplele de modificări ale 
estimărilor includ: 

(a) O modificare a bazei de determinare a valorii recuperabile (adică valoarea 
recuperabilă se bazează pe valoarea justă minus costurile generate de 
vânzare sau pe valoarea de utilizare); 

(b) Dacă valoarea recuperabilă s-a bazat pe valoarea de utilizare, o modi-
ficare a valorii sau a plasării în timp a fluxurilor de trezorerie viitoare 
estimate ori a ratei de actualizare; sau 

(c) Dacă valoarea recuperabilă s-a bazat pe valoarea justă minus costurile 
generate de vânzare, o modificare a estimării componentelor valorii juste 
minus costurile generate de vânzare. 

105. Valoarea de utilizare a unui activ poate deveni mai mare decât valoarea contabilă 
a activului doar pentru că valoarea actualizată a intrărilor de numerar viitoare 
creşte pe măsură ce intrările de numerar viitoare se apropie în timp. Cu toate 
acestea, potenţialul de servicii al activului nu a crescut. De aceea, o pierdere din 
depreciere nu este reluată doar ca urmare a trecerii timpului (câteodată numită 
derularea actualizării), chiar dacă valoarea recuperabilă a activului devine mai 
mare decât valoarea sa contabilă. 

Reluarea unei pierderi din depreciere pentru un activ individual sau o clasă  
de active

106. Valoarea contabilă majorată a unui activ, altul decât fondul comercial, 
atribuibilă reluării unei pierderi din depreciere nu trebuie să depășească 
valoarea contabilă (după amortizarea activelor corporale (necorporale)) 
care ar fi fost determinată în cazul în care în exercițiile anterioare nu ar fi 
fost recunoscută o pierdere din depreciere pentru activul în cauză. 

107. Orice creștere a valorii contabile a unui activ, altul decât fondul comercial, peste 
valoarea contabilă (după amortizarea activelor corporale (necorporale)) care ar 
fi fost determinată dacă nicio pierdere din depreciere nu ar fi fost recunoscută 
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în anii anteriori reprezintă o reevaluare. Pentru contabilizarea unei astfel de 
reevaluări, o entitate aplică standardul aplicabil pentru activ. 

108. Reluarea unei pierderi din depreciere aferentă unui activ, altul decât fon
dul comercial, trebuie recunoscută imediat în surplus sau deficit, cu 
excepția situațiilor în care activul este contabilizat la valoarea reevaluată 
în conformitate cu un alt standard (de exemplu, în conformitate cu mo-
delul de reevaluare din IPSAS 17 și IPSAS 31). Orice reluare a pierderilor 
din deprecierea unui activ reevaluat trebuie tratată ca o creștere din ree-
valuare în conformitate cu acel alt standard.

108A. O reluare a unei pierderi din deprecierea unui activ reevaluat este recunoscută 
direct în rezerva din reevaluare și crește surplusul din reevaluare pentru acel 
activ individual în conformitate cu IPSAS 31 sau pentru acea clasă de active 
în conformitate cu IPSAS 17. Totuși, în măsura în care o pierdere din deprecierea 
aceluiași activ individual reevaluat sau aceleiași clase de active reevaluate a 
fost recunoscută anterior în surplus sau deficit, o reluare a acelei pierderi din 
depreciere este, de asemenea, recunoscută în surplus sau deficit în conformitate 
cu IPSAS 31 sau IPSAS 17.

109. După recunoaşterea unei reluări a unei pierderi din depreciere, cheltuielile 
cu amortizarea activelor corporale (necorporale) pentru activ trebuie ajus
tate în perioadele viitoare pentru a se aloca valoarea contabilă revizuită a 
activului minus valoarea sa reziduală (dacă există) pe o bază sistematică 
pe perioada du ratei de viaţă utilă rămase. 

Reluarea unei pierderi din depreciere pentru o unitate generatoare de numerar 

110. O reluare a unei pierderi din depreciere pentru o unitate generatoare de 
numerar trebuie alocată activelor generatoare de numerar ale unităţii, cu 
excepția fondului comercial, proporţional cu valorile contabile ale acelor 
active. Aceste creşteri ale valorilor contabile trebuie tratate ca reluări 
ale pierderilor din depreciere pentru activele individuale şi recunoscute 
în conformitate cu punctul 108. Nicio parte din valoarea unei asemenea 
reluări nu trebuie alocată unui activ generator de fluxuri nemonetare care 
contribuie cu potenţial de servicii la o unitate generatoare de numerar.

111. La alocarea reluării unei pierderi din depreciere aferente unei unităţi ge-
ne ratoare de numerar în conformitate cu punctul 110, creșterea valorii con-
 tabile a unui activ nu trebuie să depăşească cea mai mică valoare dintre:

(a) Valoarea sa recuperabilă (dacă poate fi determinată); şi

(b) Valoarea contabilă care ar fi fost determinată (după deducerea amor
tizării activelor corporale (necorporale)) dacă nu ar fi fost re cu noscută 
nicio pier dere din depreciere pentru activ în perioadele anterioare.
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 Valoarea reluării pierderii din depreciere care altfel ar fi fost alocată acti
vului trebuie alocată în mod proporţional celorlalte active ale unităţii, cu 
excepția fondului comercial.

Reluarea unei pierderi din depreciere pentru fondul comercial

111A. O pierdere din depreciere recunoscută pentru fondul comercial nu trebuie 
reluată într-o perioadă ulterioară.

111B. IPSAS 31 interzice recunoașterea fondului comercial generat intern. Orice 
creștere a valorii recuperabile a fondului comercial în perioadele următoare 
recunoașterii unei pierderi din depreciere pentru acel fond comercial este 
probabil să fie o creștere a fondului comercial generat intern, mai degrabă 
decât o reluare a pierderii din depreciere recunoscute pentru fondul comercial 
dobândit.

Reclasificarea activelor
112. Reclasificarea unui activ de la activ generator de numerar la activ generator 

de fluxuri nemonetare sau de la activ generator de fluxuri nemonetare la 
activ generator de numerar trebuie să aibă loc numai atunci când există 
dovada clară că o astfel de reclasificare este adecvată. Doar o reclasificare 
nu declanşează în mod necesar un test de depreciere sau reluarea unei pier-
deri din depreciere. La data de raportare ulterioară reclasificării, o entitate 
trebuie să ia în considerare cel puţin indicatorii menţionaţi la punctul 25.

113. Există condiţii în care entităţile din sectorul public ar putea decide că este adec  vată 
reclasificarea unui activ generator de numerar drept activ generator de fluxuri 
nemonetare. De exemplu, o staţie de epurare a apelor uzate a fost construită 
în principal pentru a epura apa uzată provenită din sectorul industrial de pe o 
proprietate industrială în scop lucrativ, iar centrala a fost folosită la capacitate 
excedentară pentru a epura apa provenită dintr-o unitate de locuinţe sociale, 
pentru care nu se percep tarife. Proprietatea industrială a fost închisă şi, în vii-
tor, în zona respectivă se vor dezvolta proiecte imobiliare de locuinţe sociale. 
În urma închiderii parcului industrial, entitatea din sectorul public decide să 
reclasifice staţia de epurare a apelor uzate drept activ generator de fluxuri 
nemonetare.

Prezentarea informaţiilor
114. O entitate trebuie să prezinte criteriile stabilite de aceasta pentru a face 

distincţie între activele generatoare de numerar şi activele generatoare de 
fluxuri nemonetare.

115. O entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare clasă 
de active:
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(a) Valoarea pierderilor din depreciere recunoscute în surplusul sau 
deficitul perioadei, precum şi elementul-rând (elementele-rând) din 
situaţia performanţei financiare în care sunt incluse acele pierderi 
din depreciere.

(b) Valoarea reluărilor pierderilor din depreciere recunoscute în sur-
plusul sau deficitul perioadei, precum şi elementul-rând (elemen-
tele-rând) din situaţia performanţei financiare în care sunt reluate 
acele pierderi din depreciere.

(c) Valoarea pierderilor din deprecierea activelor reevaluate recunos
cute direct în surplusul din reevaluare în timpul perioadei; și

(d) Valoarea reluărilor pierderilor din deprecierea activelor reevaluate 
recunoscute direct în surplusul din reevaluare în timpul perioadei.

116. În unele cazuri poate fi neclar dacă obiectivul primar al deţinerii unui activ este 
ge nerarea unei rentabilităţi comerciale. Raţionamentul profesional respectiv 
este necesar pentru a determina dacă se aplică prezentul standard sau IPSAS 21. 
Punctul 114 prevede prezentarea criteriilor folosite pentru distingerea între 
activele generatoare de numerar şi cele generatoare de fluxuri nemonetare. 

117. O clasă de active reprezintă o grupare de active de natură sau funcţie similară 
în cadrul operaţiunilor unei entităţi, care este prezentată ca un element unic în 
scopul prezentării de informaţii în situaţiile financiare.

118. Informaţiile prevăzute la punctul 115 pot fi prezentate împreună cu alte infor-
maţii prezentate pentru clasele de active. De exemplu, aceste informaţii pot 
fi incluse în reconcilierea valorii contabile a imobilizărilor corporale dintre 
începutul şi sfârşitul perioadei, în conformitate cu IPSAS 17. 

119. O entitate care raportează informaţii pe segmente în conformitate cu 
IPSAS 18, Raportarea pe segmente, trebuie să prezinte următoarele infor-
maţii pentru fiecare segment raportat pe baza unui format de raportare 
al unei entităţi:

(a) Valoarea pierderilor din depreciere recunoscute în surplusul sau 
deficitul din timpul perioadei; şi

(b) Valoarea reluărilor pierderilor din depreciere recunoscute în sur
plusul sau deficitul din timpul perioadei.

120. O entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare pier  dere 
semnificativă din depreciere recunoscută sau reluată în cursul pe ri oadei 
aferentă unui activ generator de numerar (inclusiv fondul comercial) sau 
unei unităţi ge ne ratoare de numerar:

(a) Evenimentele şi circumstanţele care au condus la recunoaşterea sau 
reluarea pierderii din depreciere;
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(b) Valoarea pierderii din depreciere recunoscute sau reluate;

(c) Pentru un activ generator de numerar:

(i) Natura activului; şi 

(ii) Dacă entitatea raportează informaţii pe segmente în conformi
tate cu IPSAS 18, segmentul de raportare căruia îi aparţine 
activul, pe baza unui format de raportare al entităţii.

(d) Pentru o unitate generatoare de numerar:

(i) O descriere a unităţii generatoare de numerar (de exemplu, 
dacă este o linie de producţie, o uzină, o activitate a întreprin
derii, o zonă geografică sau un segment de raportare);

(ii) Valoarea pierderii din depreciere recunoscute sau reluate pe 
clase de active şi, dacă entitatea raportează informaţii pe seg-
mente în conformitate cu IPSAS 18, pe segmente de ra portare 
pe baza unui format de raportare al entităţii; şi

(iii) Dacă de la ultima estimare a valorii recuperabile a unităţii 
gene ratoare de numerar s-a modificat agregarea activelor 
pentru identificarea unităţii generatoare de numerar (dacă 
există), o descriere a modalităţii trecute şi prezente de agre
gare a activelor, precum şi motivele pentru modificarea modu
lui în care unitatea generatoare de numerar este identificată.

(e) Dacă valoarea recuperabilă a activului (unității generatoare de nu
merar) este valoarea sa justă minus costurile generate de vânzare 
sau valoarea sa de utilizare;

(f) Dacă valoarea recuperabilă este valoarea justă minus costurile ge-
nerate de vânzare, baza utilizată pentru a determina valoarea justă 
minus costurile generate de vânzare (de exemplu, dacă valoarea 
justă a fost determinată în funcţie de o piaţă activă); şi

(g) Dacă valoarea recuperabilă este valoarea de utilizare, rata (ratele) 
de actualizare utilizată (utilizate) pentru estimările curente şi pentru 
estimările anterioare (dacă există) ale valorii de utilizare.

121. O entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru pierderile 
agregate din depreciere şi reluările agregate ale pierderilor din depreciere 
recunoscute în timpul perioadei pentru care nu s-au prezentat informaţii 
în conformitate cu punctul 120:

(a) Principalele clase de active afectate de pierderile din depreciere 
şi principalele clase de active afectate de reluările pierderilor din 
depreciere; şi
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(b) Principalele evenimente şi circumstanţe care au condus la recunoaş-
terea acestor pierderi din depreciere şi reluări ale pierderilor din 
de preciere.

122. O entitate este încurajată să prezinte ipotezele utilizate pentru a determina 
va loarea recuperabilă a activelor în cursul perioadei. Cu toate acestea, 
punc tul 123 îi impune unei entităţi prezentarea de informaţii privind estimările 
folosite pentru a evalua valoarea recuperabilă a unităţii generatoare de numerar 
atunci când fondul comercial sau o imobilizare necorporală cu o durată de viață 
utilă nedeterminată este inclus(ă) în valoarea contabilă a unității. 

122A. Dacă, în conformitate cu punctul 90E, orice parte din fondul comercial 
dobândit într-o achiziție în decursul perioadei nu a fost alocată unei unități 
generatoare de numerar (unui grup de unități) la finalul perioadei de ra
portare, valoarea fondului comercial nealocat trebuie prezentată împreună 
cu motivele pentru care valoarea respectivă rămâne nealocată.

Prezentarea estimărilor utilizate pentru a evalua valorile recuperabile ale 
unităţilor generatoare de numerar care conţin imobilizări necorporale cu o 
durată de viaţă utilă nedeterminată 

123. O entitate trebuie să prezinte informațiile prevăzute la literele (a)-(f) pentru 
fiecare unitate generatoare de numerar (fiecare grup de unități) pentru care 
valoarea contabilă a fondului comercial sau a imobilizărilor necorporale 
cu durată de viață utilă nedeterminată alocate acelei unități (acelui grup 
de unități) este semnificativă în comparație cu valoarea contabilă totală 
a fondului comercial sau a imobilizărilor necorporale cu durată de viață 
utilă nedeterminată ale entității: 

(a) Valoarea contabilă a fondului comercial alocat unității (grupului de 
unități);

(b) Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale cu durată de viață 
utilă nedeterminată alocate unității (grupului de unități);

(c) Baza pe care a fost determinată valoarea recuperabilă a unității 
(gru  pului de unități)  (adică valoarea de utilizare sau valoarea justă 
minus costurile generate de vânzare);

(d) Dacă valoarea recuperabilă a unității (grupului de unități) se bazează 
pe valoarea de utilizare:

(i) O descriere a fiecărei ipoteze principale pe care se bazează 
previziunile conducerii cu privire la fluxurile de trezorerie pen
tru perioada acoperită de cele mai recente bugete/prognoze. 
Ipotezele principale sunt acelea la care valoarea recuperabilă 
a unităţii (grupului de unități) este cea mai sensibilă;
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(ii) O descriere a abordării pe care conducerea o are cu privire 
la determinarea valorii (valorilor) atribuite fiecărei ipo teze 
principale, dacă acea valoare (acele valori) reflectă ex pe ri-
en ţa anterioară sau, în cazul în care este adecvat, dacă este 
consecventă (sunt consecvente) cu sursele externe de in for-
maţii, iar în caz contrar, modul în care diferă de ex pe rienţa 
anterioară sau de sursele externe de informaţii;

(iii) Perioada pentru care conducerea a prevăzut fluxurile de tre
zorerie pe baza bugetelor/prognozelor financiare aprobate de 
conducere şi, atunci când s-a utilizat o perioadă mai mare de 
cinci ani pentru o unitate (un grup de unități) generatoare de 
numerar, o explicaţie privind motivele pentru care se justifică 
o perioadă mai mare;

(iv) Rata de creştere utilizată pentru a extrapola previziunile flu-
xurilor de trezorerie dincolo de perioada acoperită de cele 
mai recente bugete/prognoze, alături de justificarea utilizării 
oricărei rate de creştere care depăşeşte rata de creştere medie 
pe termen lung pentru produse, sectoare de activitate, ţara 
sau ţările în care activează entitatea sau pentru piaţa căreia 
îi este destinat(ă) unitatea (grupul de unități); şi

(v) Rata (ratele) de actualizare aplicată (aplicate) previziunilor 
flu xurilor de trezorerie. 

(e) Dacă valoarea recuperabilă a unităţii (grupului de unități) este 
bazată pe valoarea justă minus costurile generate de vânzare, me
todologia utilizată pentru a determina valoarea justă minus costurile 
generate de vânzare. Dacă valoarea justă minus costurile generate 
de vânzare în cazul unei unităţi nu este determinată folosind un preţ 
observabil pe piaţă, următoarele informaţii trebuie, de asemenea, 
prezentate: 

(i) O descriere a fiecărei ipoteze principale pe care conducerea 
a utilizat-o pentru determinarea valorii juste minus costurile 
generate de vânzare. Ipotezele principale sunt acelea la care 
valoarea recuperabilă a unităţii (grupului de unități) este cea 
mai sensibilă; şi 

(ii) O descriere a abordării conducerii cu privire la determinarea 
valorii (valorilor) atribuite fiecărei ipoteze principale, dacă 
acea valoare (acele valori) reflectă experienţa anterioară sau, 
atunci când este adecvat, dacă este consecventă (sunt con
secvente) cu sursele externe de informaţii, și, în caz contrar, 
modul în care diferă față de, și cauzele diferențelor în raport 
cu, experienţa anterioară sau sursele externe de informaţii.
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 Dacă valoarea justă minus costurile generate de vânzare se de-
termină prin utilizarea previziunilor actualizate ale flu xurilor de 
trezorerie, trebuie prezentate, de asemenea, ur mă toarele informaţii:

(iii) Perioada pentru care conducerea a realizat previziunile flu-
xurilor de trezorerie;

(iv) Rata de creştere utilizată pentru extrapolarea previziunilor 
fluxurilor de trezorerie; şi

(v) Rata (ratele) de actualizare aplicată (aplicate) previziunilor 
flu xurilor de trezorerie.

(f) Dacă o modificare posibilă în mod rezonabil a unei ipoteze principale 
utilizate de conducere pentru a determina valoarea re cu perabilă a 
unităţii (grupului de unități) ar face ca valoarea contabilă a unităţii 
să de păşească valoarea sa recuperabilă: 

(i) Valoarea cu care valoarea recuperabilă a unităţii (grupului 
de unități) ar depăşi valoarea sa contabilă;

(ii) Valoarea atribuită ipotezei principale; şi 

(iii) Valoarea cu care valoarea atribuită ipotezei principale trebuie 
să se modifice, după încorporarea oricăror efecte ale acelei 
modificări asupra celorlalte variabile utilizate pentru a deter
mina valoarea recuperabilă, astfel încât valoarea recuperabilă 
a unităţii (grupului de unități) să fie egală cu valoarea sa con-
tabilă. 

124. Dacă doar o parte sau toată valoarea contabilă a fondului comercial sau 
a imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată este 
alocată mai multor unități generatoare de numerar (grupuri de unități), 
iar valoarea astfel alocată fiecărei unități (fiecărui grup de unități) nu este 
semnificativă în comparație cu valoarea contabilă totală a fondului comer
cial sau a imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată 
ale entității, acest fapt trebuie prezentat, împreună cu valoarea contabilă 
agregată a fondului comercial sau a imobilizărilor necorporale cu durată 
de viață utilă nedeterminată alocate acelor unități (grupuri de unități). 
În plus, dacă valorile recuperabile ale acelor unități (grupuri de unități) 
se bazează pe aceleași ipoteze principale, iar valoarea contabilă agregată 
a fondului comercial sau a imobilizărilor necorporale cu durată de viață 
utilă nedeterminată alocată lor este semnificativă în comparație cu valoarea 
contabilă totală a fondului comercial sau a imobilizărilor necorporale 
cu durată de viață utilă nedeterminată ale entității, entitatea trebuie să 
prezinte acest fapt, împreună cu:
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(a) Valoarea contabilă agregată a fondului comercial alocată acestor 
unități (grupuri de unități);

(b) Valoarea contabilă agregată a imobilizărilor necorporale cu durată 
de viață utilă nedeterminată alocată acelor unități (grupuri de 
unități);

(c) O descriere a ipotezei (ipotezelor) principale;

(d) O descriere a abordării pe care conducerea o are cu privire la deter
minarea valorii (valorilor) atribuite ipotezei (ipotezelor) principale, 
dacă acea valoare (acele valori) reflectă experienţa anterioară sau, în 
cazul în care este adecvat, dacă este consecventă (sunt consecvente) 
cu sursele externe de informaţii, și, în caz contrar, modul în care și 
motivul pentru care diferă de experienţa anterioară sau de sursele 
externe de informaţii;

(e) Dacă o modificare posibilă în mod rezonabil a unei ipoteze principale 
(a unor ipoteze principale) ar face ca totalul valorilor contabile ale 
unităților (grupurilor de unități) să depășească totalul valorilor lor 
recuperabile: 

(i) Valoarea cu care totalul valorilor recuperabile ale unităților 
(grupurilor de unități) depășește totalul valorilor lor conta
bile;

(ii) Valoarea atribuită (valorile atribuite) ipotezei (ipotezelor) 
prin cipale; şi 

(iii) Valoarea cu care valoarea atribuită (valorile atribuite) ipotezei 
(ipotezelor) principale trebuie să se modifice, după încorpo
rarea oricăror efecte ale acelei modificări asupra celorlalte 
variabile utilizate pentru a determina valoarea recuperabilă, 
astfel încât totalul valorilor recuperabile ale unităţilor (gru
purilor de unități) să fie egal cu totalul valorilor lor contabile. 

125. Cele mai recente calcule detaliate aferente valorii recuperabile a unei unități 
generatoare de numerar (unui grup de unități) pentru o perioadă precedentă 
pot, în conformitate cu punctul 37 sau 90O, să fie reportate și folosite în testul 
de depreciere pentru acea unitate (acel grup de unități) în perioada actuală, cu 
condiția să fie îndeplinite anumite criterii. Într-o astfel de situație, informațiile 
pentru acea unitate (acel grupuri de unități) încorporate în prezentările prevăzute 
la punctele 123 și 124 se referă la calculele reportate aferente valorii recu-
perabile.

Data intrării în vigoare 
126. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 aprilie 2009 sau ulterior 
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acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 aprilie 2009, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

126A. Punctele 25 şi 100 au fost modificate de documentul Îmbunătăţiri la IPSASuri 
emis în ianuarie 2010. O entitate trebuie să aplice respectivele amenda
mente prospectiv pentru situaţiile financiare anuale care acoperă perioadele 
care încep la 1 ianuarie 2011 sau ulterior acestei date. Se încurajează apli
carea anterior acestei date în cazul în care o entitate aplică, de asemenea, 
amendamentele la punctele 12, 13, 29, 40, 57, 59, 62, 62A, 62B, 63, 66 şi 
101A din IPSAS 16 în acelaşi timp. Dacă o entitate aplică amendamentele 
pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2011, entitatea 
trebuie să prezinte acest fapt.

126B. Punctul 123 a fost modificat de documentul Îmbunătăţiri la IPSASuri 
emis în ianuarie 2010. O entitate trebuie să aplice respectivul amendament 
pentru situaţiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ianuarie 2011 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru o perioadă care 
în cepe anterior datei de 1 ianuarie 2011, entitatea trebuie să prezinte acest 
fapt.

126C. IPSAS 31 a modificat punctul 2 litera (h). O entitate trebuie să aplice 
respectivul amendament pentru situaţiile financiare anuale care acoperă 
perioadele care încep la 1 aprilie 2011 sau ulterior acestei date. Dacă o 
entitate aplică IPSAS 31 pentru o perioadă care începe anterior datei 
de 1 aprilie 2011, amendamentul trebuie aplicat şi pentru acea perioadă 
anterioară.

126D. Punctul 127 a fost modificat de IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Stan
dardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASuri) 
pe bază de angajamente, emis în ianuarie 2015. O entitate trebuie să apli ce 
respectivul amendament pentru situaţiile financiare anuale care acoperă 
pe rioa dele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se permite 
apli carea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică IPSAS 33 pentru o 
peri oadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, atunci amenda
mentul tre buie aplicat şi pentru acea perioadă anterioară.

126E. IPSAS 35, Situaţii financiare consolidate, şi IPSAS 37, Angajamente comune, 
emise în ianuarie 2015, au modificat punctul 12. O entitate trebuie să aplice 
respectivul amendament atunci când aplică IPSAS 35 şi IPSAS 37.

126F. Punctele 2 și 8 au fost modificate de documentul Îmbunătățiri la IPSASuri 
2015, emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivele amen
damente pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care 
încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea 
anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o 
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perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, entitatea trebuie 
să prezinte acest fapt.

126G. Punctele 3 și 4 au fost eliminate, iar punctele 5 și 18 au fost modificate de 
documentul Aplicabilitatea IPSASurilor, emis în aprilie 2016. O entitate 
trebuie să aplice respectivele amendamente pentru situațiile financiare 
anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2018 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică amendamentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

126H. Documentul Deprecierea activelor reevaluate (Amendamente la IPSAS 21 
și IPSAS 26) a modificat punctele 2, 73, 108, 115 și 124, a eliminat punc
tele 6 și 11 și a adăugat punctele 73A și 108A. O entitate trebuie să aplice 
respectivele amendamente prospectiv pentru situațiile financiare anuale 
care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei 
date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
respectivele amendamente pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

126I. Punctul 2 a fost modificat de IPSAS 39, Beneficiile angajaților, emis în iulie 
2016. O entitate trebuie să aplice respectivul amendament pentru situațiile 
financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2018 sau 
ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o 
entitate aplică amendamentul pentru o perioadă care începe anterior datei 
de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte acest fapt și, în același 
timp, să aplice IPSAS 39.

126J. Punctele 2, 23, 71, 76, 88, 91, 92, 98-100, 102, 103, 106-108, 110, 111, 120, 
122 și 123-125 au fost modificate, punctele 18A, 20A, 90A-90O, 97A-97H, 
111A, 111B și 122A au fost adăugate, iar punctele 7 și 96 au fost eliminate 
de IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public, emis în ianuarie 
2017. O entitate trebuie să aplice aceste amendamente pentru situațiile 
financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2019 sau 
ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă 
o entitate aplică amendamentele pentru o perioadă care începe anterior 
datei de 1 ianuarie 2019, entitatea trebuie să prezinte acest fapt și, în același 
timp, să aplice IPSAS 40.

126K. Punctele 2, 9 și 12 au fost modificate de IPSAS 41, emis în august 2018. O 
entitate trebuie să aplice aceste amendamente pentru situațiile financiare 
anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2022 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică amendamentele pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 ianuarie 2022, entitatea trebuie să prezinte acest fapt și, în același timp, 
să aplice IPSAS 41.
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126L. Punctele 73A și 108A au fost modificate de documentul Îmbunătățiri la 
IPSAS 2019, emis în ianuarie 2020. O entitate trebuie să aplice aceste 
amendamente pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele 
care încep la 1 ianuarie 2021 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea 
anterior acestei date.

127. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
definiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
gajamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.
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Anexa A

Îndrumări de aplicare
Prezenta anexă este parte integrantă din IPSAS 26. 

Utilizarea tehnicilor valorii actualizate la evaluarea valorii de  
utilizare
Prezentele îndrumări folosesc termenul „activ”, dar se aplică, de asemenea, unui grup 
de active care formează o unitate generatoare de numerar.

Componentele evaluării valorii actualizate 

AG1. Următoarele elemente pun în lumină diferenţele economice dintre activele ge-
neratoare de numerar: 

(a) O estimare a fluxului de trezorerie viitor sau, în situaţii mai complexe, 
a seriei de fluxuri de trezorerie viitoare pe care entitatea se aşteaptă să 
le obţină de la activul respectiv; 

(b) Preconizările cu privire la variaţiile posibile ale valorii sau plasării în 
timp a fluxurilor de trezorerie respective; 

(c) Valoarea-timp a banilor, în funcţie de rata actuală a dobânzii la plasa-
mentele fără risc de pe piaţă; 

(d) Preţul suportării incertitudinii inerente activului; şi 

(e) Alţi factori, nu întotdeauna identificabili (precum lichiditatea), pe care 
participanţii pe piaţă i-ar lua în calcul la estimarea valorii fluxurilor de 
trezorerie viitoare pe care entitatea se aşteaptă să le obţină de la activul 
respectiv. 

AG2. Prezenta anexă pune în balanţă două modalităţi de a calcula valoarea actualizată, 
fiecare dintre ele putând fi folosită pentru a estima valoarea de utilizare a unui 
activ, în funcţie de circumstanţe. Abordarea tradiţională încorporează ajus tă-
rile pentru factorii (b)-(e) prezentaţi la punctul A1 în rata de actualizare. În 
conformitate cu abordarea fluxurilor de trezorerie preconizate, factorii (b), (d) 
şi (e) sunt utilizaţi pentru a efectua anumite ajustări astfel încât să se obţină 
fluxuri de trezorerie preconizate ajustate în funcţie de riscurile specifice. In-
diferent de abordarea adoptată de o entitate pentru a reflecta preconizările în 
ceea ce priveşte posibilele variaţii ale valorii sau plasării în timp a fluxurilor de 
trezorerie viitoare, rezultatul trebuie să reflecte valoarea actualizată preconizată 
a fluxurilor de trezorerie viitoare, adică media ponderată a tuturor rezultatelor 
posibile. 

Principii generale 

AG3. Tehnicile folosite pentru a estima fluxurile de trezorerie viitoare şi ratele dobân-
zilor vor varia de la o situaţie la alta în funcţie de situaţia activului respectiv. 
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Cu toate acestea, următoarele principii generale guvernează aplicarea tehnicilor 
valorii actualizate la evaluarea activelor:

(a) Ratele dobânzilor folosite pentru a actualiza fluxurile de trezorerie ar 
trebui să reflecte ipoteze care sunt conforme cu cele inerente fluxurilor 
de trezorerie estimate. Altminteri, efectele unor ipoteze pot fi luate în 
considerare de două ori sau pot fi ignorate. De exemplu, o rată de actua-
lizare de 12% ar putea fi aplicată fluxurilor de trezorerie contractuale 
ale unui împrumut de primit. Rata reflectă preconizările cu privire la 
problemele de rambursare care pot apărea la împrumuturi cu anumite 
caracteristici. Aceeaşi rată de 12% nu trebuie folosită pentru a actualiza 
fluxurile de trezorerie preconizate, pentru că acele fluxuri de trezorerie 
reflectă deja ipotezele legate de problemele de rambursare viitoare. 

(b) Fluxurile de trezorerie estimate şi ratele de actualizare ar trebui să fie 
neutre şi să nu reflecte factori care nu au legătură cu activul în cauză. De 
exemplu, evaluarea nu este neutră atunci când se subapreciază intenţionat 
fluxurile de trezorerie nete estimate pentru a îmbunătăţi rentabilitatea 
viitoare aparentă a unui activ. 

(c) Fluxurile de trezorerie estimate sau ratele de actualizare trebuie să reflecte 
mai degrabă gama de rezultate posibile decât o singură valoare, foarte 
probabil cea mai mică sau cea mai mare valoare posibilă. 

Abordări ale valorii actualizate – abordarea tradiţională şi abordarea fluxurilor 
de trezorerie preconizate 

 Abordarea tradiţională 

AG4. Aplicaţiile contabile ale valorii actualizate au folosit în mod tradiţional un 
sin gur set de fluxuri de trezorerie estimate şi o singură rată de actualizare, de 
multe ori descrisă drept rata corespunzătoare riscului. De fapt, abordarea tra di-
ţională presupune că o singură convenţie a ratei de actualizare poate încorpora 
toate preconizările legate de fluxurile de trezorerie viitoare şi de prima de risc 
adecvată. Prin urmare, abordarea tradiţională pune cel mai mult accentul pe 
se lec tarea ratei de actualizare. 

AG5. În anumite situaţii, cum ar fi cele în care active comparabile pot fi observate pe 
piaţă, o abordare tradiţională este destul de uşor de aplicat. Pentru activele cu 
fluxuri de trezorerie contractuale, această abordare este consecventă cu modul 
în care participanţii pe piaţă descriu activele, precum în cazul unei obligaţiuni 
cu 12% dobândă. 

AG6. Cu toate acestea, abordarea tradiţională nu poate trata în mod adecvat unele pro-
bleme complexe de evaluare, cum ar fi evaluarea activelor nefinanciare pentru 
care nu există o piaţă a articolului sau a unui articol similar. Căutarea corectă a 
ratei corespunzătoare riscului prevede analizarea a cel puţin două elemente – un 



DEPRECIEREA ACTIVELOR GENERATOARE DE NUMERAR 

IPSAS 26 ÎNDRUMĂRI DE APLICARE 940

activ care există pe piaţă şi care are o rată observabilă a dobânzii şi activul care 
este evaluat. Rata de actualizare adecvată pentru fluxurile de trezorerie care 
sunt evaluate trebuie dedusă din rata observabilă a dobânzii celuilalt activ de 
pe piaţă. Pentru a face această deducţie, caracteristicile fluxurilor de trezorerie 
ale celuilalt activ trebuie să fie similare cu cele ale activului care este evaluat. 
Prin urmare, cel care evaluează trebuie să facă următoarele:

(a) Să identifice setul de fluxuri de trezorerie care vor fi actualizate; 

(b) Să identifice un alt activ de pe piaţă care pare a avea caracteristici similare 
ale fluxurilor de trezorerie; 

(c) Să compare ansamblurile fluxurilor de trezorerie ale celor două elemente 
pentru a se asigura că sunt similare (de exemplu, sunt ambele ansambluri 
de fluxuri de trezorerie contractuale sau unul este contractual şi celălalt 
este estimat?); 

(d) Să evalueze dacă un element conţine un aspect care nu este prezent în 
celălalt (de exemplu, este unul mai puţin lichid decât celălalt?); şi 

(e) Să evalueze probabilitatea ca ambele ansambluri de fluxuri de trezorerie 
să se comporte (adică să varieze) în mod similar în condiţii economice 
schimbătoare. 

 Abordarea fluxurilor de trezorerie preconizate 

AG7. Abordarea fluxurilor de trezorerie preconizate este, în unele situaţii, un instru-
ment de evaluare mai eficient decât abordarea tradiţională. În efectuarea 
unei evaluări, abordarea fluxurilor de trezorerie preconizate utilizează toate 
preconizările cu privire la fluxurile de trezorerie posibile în loc de unicul, cel 
mai probabil, flux de trezorerie. De exemplu, un flux de trezorerie poate să fie 
de 100 u.m.2, 200 u.m. sau 300 u.m., cu probabilităţi de 10%, 60% şi respectiv 
30%. Fluxul de trezorerie preconizat este de 220 u.m. Abordarea fluxurilor 
de trezorerie preconizate diferă astfel de abordarea tradiţională, deoarece se 
concentrează pe analiza directă a fluxurilor de trezorerie respective şi pe de-
cla raţii mai explicite ale ipotezelor folosite în evaluare.

AG8. De asemenea, abordarea fluxurilor de trezorerie preconizate permite utiliza-
rea tehnicilor valorii actualizate atunci când plasarea în timp a fluxurilor de 
trezorerie este incertă. De exemplu, un flux de trezorerie de 1.000 u.m. poate 
fi primit peste un an, peste doi ani sau peste trei ani, cu probabilităţi de 10%, 
60% şi respectiv 30%. Exemplul de mai jos arată calculele pentru valoarea 
actualizată preconizată în acea situaţie.

2 În acest exemplu, precum şi în altele, valorile monetare sunt exprimate în unităţi monetare (u.m.).
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Valoarea actualizată de 1.000 u.m. peste 1 an la 5% 952,38 u.m. 
Probabilitate 10% 95,24 u.m. 
Valoarea actualizată de 1.000 u.m. peste 2 ani la 5,25% 902,73 u.m. 
Probabilitate 60% 541,64 u.m. 
Valoarea actualizată de 1.000 u.m. peste 3 ani la 5,50% 851,61 u.m. 
Probabilitate 30% 255,48 u.m.
Valoarea actualizată preconizată 892.36 u.m.

AG9. Valoarea actualizată preconizată de 892,36 u.m. diferă de noţiunea tradiţională 
a celei mai bune estimări de 902,73 u.m. (probabilitatea de 60%). În acest 
exem  plu, calculul tradiţional al valorii actualizate necesită o decizie în legătură 
cu care dintre plasările în timp ale fluxurilor de trezorerie să fie utilizată şi, în 
consecinţă, nu ar reflecta probabilităţile altor plasări în timp. Aceasta se întâmplă 
pentru că rata de actualizare dintr-un calcul tradiţional al valorii ac tualizate nu 
poate reflecta incertitudinile legate de plasarea în timp. 

AG10. Utilizarea probabilităţilor este un element esenţial al abordării fluxurilor de 
trezorerie preconizate. Unii se întreabă dacă a atribui o probabilitate unor esti-
mări foarte subiective nu sugerează cumva o precizie mai mare decât există de 
fapt. Cu toate acestea, aplicarea corectă a abordării tradiţionale (aşa cum este 
descrisă la punctul AG6) impune aceleaşi estimări şi acelaşi grad de subiectivi-
tate fără a oferi transparenţa calculelor din abordarea fluxurilor de trezorerie 
preconizate.

AG11. Multe estimări făcute în practica curentă încorporează deja neoficial elementele 
fluxurilor de trezorerie preconizate. În plus, contabilii se confruntă adesea cu 
nevoia de a evalua un activ folosind informaţii limitate despre probabilităţile 
eventualelor fluxuri de trezorerie. De exemplu, un contabil s-ar putea confrunta 
cu următoarele situaţii: 

(a) Valoarea estimată este undeva între 50 u.m. şi 250 u.m., dar nicio va-
loare din gamă nu este mai probabilă decât alta. Pe baza acestei infor-
maţii limitate, fluxul de trezorerie preconizat estimat este de 150 u.m. 
[(50 + 250)/2];

(b) Valoarea estimată este undeva între 50 u.m. şi 250 u.m., iar cea mai pro-
babilă valoare este de 100 u.m. Cu toate acestea, probabilitatea fiecărei 
valori este necunoscută. Pe baza acestor informaţii limitate, fluxul de 
tre zorerie preconizat estimat este de 133,33 u.m. [(50 + 100 + 250)/3]; 
sau 

(c) Valoarea estimată va fi de 50 u.m. (10% probabilitate), 250 u.m. (30% 
probabilitate) sau 100 u.m. (60% probabilitate). Pe baza acestor infor-
maţii limitate, fluxul de trezorerie preconizat estimat este de 140 u.m. 
[(50 × 0,10) + (250 × 0,30) + (100 × 0,60)]. 
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 În fiecare caz este probabil ca fluxul de trezorerie preconizat estimat să ofere o 
estimare mai bună a valorii de utilizare decât valoarea minimă, cel mai probabil, 
sau decât valoarea maximă luată singură. 

AG12. Aplicarea abordării fluxurilor de trezorerie preconizate face obiectul unei 
con  strângeri cost-beneficiu. În anumite cazuri, o entitate poate avea acces la 
date mai detaliate şi poate fi capabilă să elaboreze mai multe scenarii privind 
fluxurile de trezorerie. În alte cazuri s-ar putea ca o entitate să nu poată elabora 
decât declaraţii generale despre variabilitatea fluxurilor de trezorerie, altfel ar 
suporta costuri substanţiale. Entitatea trebuie să pună în balanţă costurile pentru 
obţinerea informaţiilor suplimentare cu fiabilitatea suplimentară pe care acea 
informaţie o va aduce evaluării. 

AG13. Unii susţin că tehnicile care folosesc fluxurile de trezorerie preconizate sunt 
ne potrivite pentru evaluarea unui singur articol sau a unui articol cu un număr 
limitat de rezultate posibile. Ei oferă un exemplu de articol cu două rezultate 
posibile: o probabilitate de 90% ca fluxurile de trezorerie să fie de 10 u.m. şi o 
probabilitate de 10% ca fluxurile de trezorerie să fie de 1.000 u.m. Ei arată că 
fluxurile de trezorerie preconizate în acest exemplu sunt de 109 u.m. şi susţin 
că rezultatul nu reprezintă niciuna dintre sumele care ar putea fi plătite în final. 

AG14. Asemenea afirmaţii reflectă un dezacord de bază cu privire la obiectivul eva luării. 
Dacă obiectivul este centralizarea costurilor care urmează să fie suportate, este 
posibil ca fluxurile de trezorerie preconizate să nu producă o estimare exactă a 
costului preconizat. Cu toate acestea, prezentul standard se ocupă de evaluarea 
valorii recuperabile a unui activ. Este puţin probabil ca valoarea recuperabilă 
a activului din acest exemplu să fie de 10 u.m., cu toate că acesta este cel mai 
probabil flux de trezorerie. Aceasta se întâmplă deoarece o evaluare de 10 u.m. 
nu include incertitudinea fluxului de trezorerie în evaluarea activului. În schimb, 
fluxul de trezorerie incert este prezentat ca şi cum ar fi un flux de trezorerie 
cert. Nicio entitate raţională nu ar vinde un activ cu aceste caracteristici pentru 
10 u.m. 

Rata de actualizare 

AG15. Indiferent de abordarea folosită de o entitate pentru a evalua valoarea de utilizare 
a unui activ, ratele dobânzilor utilizate pentru a actualiza fluxurile de trezorerie 
nu trebuie să reflecte riscurile pentru care fluxurile de trezorerie estimate au 
fost deja ajustate. Altminteri, efectul unora dintre ipoteze va fi luat în calcul de 
două ori.

AG16. Atunci când o rată specifică activului nu este direct disponibilă pe piaţă, o 
entitate utilizează înlocuitori pentru a estima rata de actualizare. Scopul este 
acela de a estima, pe cât posibil, o evaluare a pieţei a: 

(a) Valorii-timp a banilor pentru perioadele până la finalul duratei de viaţă 
utilă a activului; şi 
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(b) Factorilor (b), (d) şi (e) descrişi la punctul AG1, în măsura în care acei 
factori nu au condus la ajustări pentru a ajunge la fluxurile de trezorerie 
estimate.

AG17. Ca punct de pornire în elaborarea unei asemenea estimări, entitatea ar putea să 
ia în considerare următoarele rate: 

(a) Costul mediu ponderat al capitalului entităţii determinat utilizând tehnici 
cum ar fi Modelul de determinare a valorii activelor de capital; 

(b) Rata marginală de împrumut a entităţii; şi 

(c) Alte rate ale împrumuturilor de pe piaţă. 

AG18. Totuşi, aceste rate trebuie ajustate:

(a) Pentru a reflecta felul în care piaţa ar evalua riscurile specifice asociate 
fluxurilor de trezorerie estimate ale activului; şi

(b) Pentru a exclude riscurile care nu sunt relevante pentru fluxurile de 
trezorerie estimate ale activului sau pentru care fluxurile de trezorerie 
estimate au fost ajustate. 

 Trebuie acordată atenţie riscurilor cum sunt riscul de ţară, riscul de schimb 
valutar şi riscul de preţ.

AG19. Rata de actualizare este independentă de structura capitalului entităţii şi de 
fe lul în care entitatea a finanţat cumpărarea activului, deoarece fluxurile de 
trezorerie viitoare preconizate să survină de la un activ nu depind de felul în 
care entitatea a finanţat cumpărarea acelui activ.

AG20. Punctul 68 prevede ca rata de actualizare folosită să fie o rată înainte de impozi-
tare. Prin urmare, atunci când baza utilizată pentru a estima rata de actualizare 
este postimpozitare, acea bază este ajustată pentru a reflecta o rată înainte de 
impozitare.

AG21. În mod normal, o entitate foloseşte o singură rată de actualizare pentru estimarea 
valorii de utilizare a unui activ. Cu toate acestea, o entitate foloseşte rate de 
actualizare distincte pentru perioade viitoare diferite atunci când valoarea de 
utilizare este sensibilă la diferenţa de risc a diferitelor perioade sau la structura 
termenelor ratelor dobânzilor.
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Anexa B

Amendamente la alte IPSAS-uri
[Eliminată]



DEPRECIEREA ACTIVELOR GENERATOARE DE NUMERAR 

 945 IPSAS 26 BAZĂ PENTRU CONCLUZII

Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 26.

Elaborarea IPSAS 26 pe baza versiunii revizuite a IAS 36 emise de IASB 
în 2004

Introducere

BC1. Programul IPSASB de convergenţă cu IFRS-urile este un element important în 
programul de lucru al IPSASB. Politica IPSASB este ca IPSAS-urile pe bază 
de angajamente să fie convergente cu IFRS-urile emise de către IASB atunci 
când este adecvat pentru entităţile din sectorul public. 

BC2. IPSASB a emis în decembrie 2004 IPSAS 21, Deprecierea activelor genera-
toare de fluxuri nemonetare. IPSAS 21 prescrie procedurile pe care le aplică o 
entitate pentru a determina dacă un activ generator de fluxuri nemonetare este 
depreciat şi stabileşte modul în care deprecierea este recunoscută şi evaluată. 
Majoritatea activelor din sectorul public sunt generatoare de fluxuri nemonetare, 
iar dispoziţiile de recunoaştere şi de evaluare dezvoltate prezintă un număr de 
diferenţe în IPSAS 21 faţă de Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 36, 
Deprecierea activelor.

Necesitatea prezentului standard

BC3. În IPSAS 21 li s-a recomandat cititorilor să consulte IAS 36 (a) pentru a stabili 
dacă activele generatoare de numerar au fost depreciate şi (b) pentru conta-
bilizarea recunoaşterii şi evaluării oricărei deprecieri. Există beneficii privind 
încorporarea dispoziţiilor şi îndrumărilor cu privire la deprecierea activelor 
generatoare de numerar într-un IPSAS, astfel încât entităţile din sectorul public 
nu trebuie să consulte IAS 36 atunci când o entitate deţine active generatoare 
de numerar. În plus, există un număr de aspecte din sectorul public legate de 
depreciere. Acestea sunt:

(a) Dacă imobilizările corporale generatoare de numerar reportate în con-
formitate cu modelul de reevaluare din IPSAS 17, Imobilizări corporale, 
trebuie să fie incluse în domeniul de aplicare;

(b) Diferenţierea activelor generatoare de numerar de cele generatoare de 
fluxuri nemonetare;

(c) Reclasificarea activelor generatoare de numerar în active generatoare 
de fluxuri nemonetare şi viceversa; şi

(d) Tratamentul în scopuri de depreciere al activelor generatoare de fluxuri 
nemonetare din unităţile generatoare de numerar. 
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Excluderea din domeniul de aplicare a imobilizărilor corporale reportate la valori 
reevaluate şi a imobilizărilor necorporale care sunt reevaluate în mod regulat la 
valoarea justă 

BC4. La momentul în care prezentul standard a fost aprobat în februarie 2008, do-
meniul de aplicare al IPSAS 21 excludea imobilizările corporale generatoare 
de fluxuri nemonetare reportate la valori reevaluate în conformitate cu modelul 
de reevaluare din IPSAS 17. Baza pentru concluzii din IPSAS 21 stipulează că 
IPSASB consideră că activele reportate la valori reevaluate în conformitate cu 
modelul de reevaluare din IPSAS 17 vor fi reevaluate cu suficientă regularitate 
încât să se asigure (a) reportarea lor la o valoare care nu diferă semnificativ de 
valoarea lor justă la data de raportare şi (b) că orice depreciere va fi luată în 
considerare la evaluarea respectivă. Astfel, IPSASB a luat în considerare dacă 
o excludere similară din domeniul de aplicare ar putea fi inclusă în prezentul 
standard. 

BC5. IPSASB a admis faptul că imobilizările corporale deţinute conform modelului 
de reevaluare intră sub incidenţa IAS 36 şi a luat în considerare faptul dacă 
îndrumările privind determinarea pierderilor din depreciere pentru astfel de 
active sunt adecvate sau nu pentru entităţile din sectorul public cu active din 
cadrul modelului de reevaluare. IPSASB a observat că în IAS 36, în cazurile în 
care valoarea justă a unui element de imobilizări corporale reprezintă valoarea 
sa de piaţă, valoarea maximă a unei pierderi din depreciere este reprezentată 
de costurile de cedare. În Baza pentru concluzii la IPSAS 21 este prevăzut 
faptul că „IPSASB este de părere că, în majoritatea cazurilor, acestea nu vor 
fi importante şi, din punct de vedere practic, nu este necesar să se evalueze 
valoarea recuperabilă a serviciilor unui activ şi să se recunoască o pierdere din 
depreciere pentru costurile de cedare a unui activ generator de fluxuri nemone-
tare”. IPSASB a considerat că este puţin probabil ca pentru activele generatoare 
de numerar să fie importante costurile de cedare.

BC6. Pentru activele generatoare de numerar specializate ale căror valori juste nu au 
fost derivate din valoarea de piaţă, IAS 36 prevede estimarea recuperabilităţii 
prin valoarea de utilizare. Datorită faptului că valoa rea de utilizare se bazează pe 
previziunile fluxurilor de trezorerie, aceasta poate fi semnificativ mai mare sau 
mai mică decât valoarea contabilă. Această analiză este relevantă şi în sectorul 
public. Cu toate acestea, este discutabil dacă entităţile din sectorul public deţin 
active specializate care corespund definiţiei unui activ generator de numerar 
din prezentul standard. 

BC7. IPSASB rămâne de părere că impunerea unei dispoziţii de a testa pentru de-
preciere în plus faţă de dispoziţia existentă din IPSAS 17 ar fi oneroasă, adică 
activele vor fi reevaluate cu suficientă regularitate astfel încât să se asigure repor-
tarea acestora la o valoare care nu este semnificativ diferită de valoarea lor justă 
la data de raportare. Astfel, pentru a echilibra situaţia, IPSASB a concluzionat 
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că este mai importantă conformitatea cu IPSAS 21 decât convergenţa cu IAS 36 
şi că imobilizările corporale reportate conform modelului de reevaluare din 
IPSAS 17 trebuie să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului standard. 
În conformitate cu abordarea faţă de imobilizările corporale, imobilizările necor-
porale care sunt în mod curent reevaluate la valoarea justă sunt, de asemenea, 
excluse din domeniul de aplicare.

Deprecierea activelor reevaluate (Amendamente la IPSAS 21 și IPSAS 26)

BC7A. Ca o consecință a solicitărilor primite din partea jurisdicțiilor care aplică 
IPSAS-urile, în 2015 IPSASB a revizuit decizia sa inițială de a exclude 
imobilizările corporale și imobilizările necorporale din domeniul de aplicare 
al IPSAS 26.

BC7B. IPSASB a considerat că motivația descrisă la punctele BC5 și BC6 pentru di-
feritele dispoziții din IPSAS 26 și IAS 36 a rămas în continuare solidă. IPSASB 
a recunoscut perspectiva că deprecierile vor fi luate în considerare în efectuarea 
reevaluărilor activelor pentru a se asigura faptul că valorile contabile nu diferă 
semnificativ de valoarea justă, așa cum prevede punctul 44 din IPSAS 17 și 
punctul 74 din IPSAS 31. 

BC7C. IPSASB a recunoscut, de asemenea, faptul că a fost ambiguu dacă pierderile 
din depreciere și reluările pierderilor din depreciere sunt reevaluări, având în 
vedere faptul că sunt contabilizate într-o manieră asemănătoare. Punctul 51 
din IPSAS 17 prevede ca o întreagă clasă de active să fie reevaluată dacă un 
element de imobilizări corporale care aparține acelei clase este reevaluat. Prin 
urmare, dacă pierderile din depreciere și reluările pierderilor din depreciere sunt 
interpretate drept reevaluări, consecințele sunt oneroase. IPSASB a considerat 
că ar trebui să remedieze această ambiguitate.

BC7D. IPSASB a considerat, de asemenea, că este important ca utilizatorii să benefi-
cieze de informațiile cantitative și calitative cu privire la deprecieri specificate 
la punctele 120 și 121 din IPSASB 26.

BC7E. Consecvent cu IPSAS 21, obiectivul IPSASB pentru clarificarea ambiguității 
a fost de a asigura faptul că pierderile din depreciere și reluările pierderilor din 
deprecierea unui activ reevaluat nu impun unei entități să reevalueze întreaga 
clasă de active din care face parte elementul respectiv pentru a recunoaște 
pierderea din depreciere cu privire la acel element.

BC7F. Deși includerea imobilizărilor corporale și a imobilizărilor necorporale evaluate 
la valorile lor reevaluate în domeniul de aplicare al IPSAS 26 înseamnă că o 
entitate trebuie să evalueze anual dacă există vreun indiciu că activul ar putea 
fi depreciat, este probabil ca o entitate să fie conștientă de indicatorii depre-
cierii. Prin urmare, IPSASB a ajuns la concluzia că includerea imobilizărilor 
corporale și a imobilizărilor necorporale evaluate la valorile lor reevaluate în 
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domeniul de aplicare al IPSAS 26 nu va avea consecințe excesiv de oneroase 
pentru persoanele care întocmesc situațiile financiare.

BC7G. Ca rezultat al acestor analize, IPSASB a aprobat ED 57, Deprecierea activelor 
reevaluate, în septembrie 2015 și a publicat proiectul de expunere respectiv în 
luna următoare.

Răspunsurile la ED 57

BC7H. Majoritatea respondenților la ED 57 au susținut propunerile și raționamentul 
IPSASB. IPSASB a analizat o propunere potrivit căreia faptul că pierderile 
din depreciere și reluările pierderilor din deprecierea unui activ reevaluat nu 
impun unei entități să reevalueze întreaga clasă de active din care face parte 
elementul respectiv poate fi clarificat mai pe scurt prin includerea unei simple 
afirmații în IPSAS 17.

BC7I. IPSASB a recunoscut acest punct de vedere, însă a considerat că este inadecvat 
din două motive. În primul rând, o astfel de abordare nu trata suficient diferitele 
metode de determinare a valorii de utilizare pentru activele generatoare de 
fluxuri nemonetare la momentul evaluării valorii recuperabile a serviciilor unui 
activ. Astfel de metode sunt abordarea bazată pe costul de înlocuire amortizat, 
abordarea bazată pe costul de restaurare și abordarea bazată pe unități de ser-
vicii. În al doilea rând, abordarea nu furnizează informațiile de care au nevoie 
utilizatorii în scopuri decizionale și legate de răspundere care sunt furnizate în 
prezentările de informații din IPSAS 21 și IPSAS 26. În consecință, IPSASB 
a decis să implementeze propunerile din ED 57 într-o reglementare finală.

BC7J. În urma comentariilor din partea respondenților la proiectul de expunere, 
IPSASB a reevaluat aserțiunea din Baza pentru concluzii la ED 57 privind faptul 
că deprecierile sunt diferite din punct de vedere conceptual de scăderile din 
reevaluări. Deoarece atât deprecierile, cât și scăderile din reevaluare presupun o 
diminuare a potențialului de servicii sau a capacității de a genera beneficii eco-
nomice, IPSASB a ajuns la concluzia că din punct de vedere conceptual acestea 
se referă la același lucru. Cu toate acestea, există o diferență de ordin practic. 
Deprecierile sunt evenimente care afectează activele individuale sau grupurile 
de active în loc să afecteze rezultatul reevaluărilor periodice. Diferențele de 
ordin practic dintre acestea sunt reflectate în afirmația de la punctul 51A din 
IPSAS 17 potrivit căreia „pierderile din depreciere și reluările pierderilor din 
depreciere aferente unui activ conform IPSAS 21 și IPSAS 26, Deprecierea ac-
tivelor generatoare de numerar, nu determină, în general, necesitatea reevaluării 
clasei de active căreia îi aparține activul sau grupul de active”.

Excluderea fondului comercial din domeniul de aplicare

BC8. IAS 36 conţine dispoziţii şi îndrumări amănunțite cu privire la (a) deprecierea 
fon dului comercial, (b) alocarea fondului comercial unităţilor generatoare de 
nu merar şi (c) testarea unităţilor generatoare de numerar cu fond comercial 
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pen tru depreciere. La elaborarea IPSAS 26, IPSASB a analizat dacă fondul 
comercial trebuie să intre sau nu sub incidența prezentului standard. IPSASB 
nu emisese încă un IPSAS care să trateze combinările de entități și considera 
că este probabil ca un număr de chestiuni specifice sectorului public să apară 
atunci când ar avea loc combinările de entități din sectorul public: în special, 
dacă se poate identi fica de fiecare dată o entitate dobânditoare în cazul 
combinărilor de entităţi din sectorul public. IPSASB a concluzionat că fondul 
comercial nu trebuie să intre sub incidenţa prezentului standard. Conform ie-
rarhiei din IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi 
erori, utilizatorii au fost direcţionaţi către dispoziţiile standardelor internaţio-
nale sau naţionale de contabilitate relevante care tratează deprecierea fondu-
lui comercial, alocarea fondului comercial unităţilor generatoare de numerar 
şi testarea pentru depreciere a unităţilor generatoare de numerar cu fond co-
mercial.

BC8A. IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public, a fost emis în ianua-
rie 2017. IPSAS 40 include dispoziții pentru recunoașterea și evaluarea fon-
dului comercial. La elaborarea IPSAS 40, IPSASB a analizat dispozițiile 
privind deprecierea fondului comercial. IPSASB a observat că fondul comercial 
nu generează beneficii economice independent de alte active și, prin urmare, 
este evaluat pentru depreciere ca parte a unui grup de active. Fondul comercial 
poate fi evaluat doar în raport cu fluxurile de trezorerie, fie că sunt intrări de 
numerar pozitive sau reduceri ale ieșirilor de numerar nete. IPSASB a remarcat 
și că IPSAS 21 tratează doar deprecierea activelor individuale și evaluează 
deprecierea în raport cu valoarea actualizată a potențialului de servicii rămas 
al activului. Prin urmare, IPSASB a concluzionat că nu ar fi adecvat să aplice 
IPSAS 21 la deprecierea fondului comercial. IPSASB a ajuns la concluzia că, 
în contextul deprecierii, fondul comercial trebuie să fie considerat un activ 
generator de numerar indiferent dacă operațiunea cu care are legătură este o 
operațiune generatoare de numerar. IPSASB a fost de acord să includă îndrumări 
suplimentare în IPSAS 21 și IPSAS 26 privind faptul că fondul comercial 
trebuie considerat un activ generator de numerar în contextul deprecierii.

BC8B. Ca urmare a deciziei IPSASB conform căreia fondul comercial trebuie consi-
derat un activ generator de numerar în contextul deprecierii, IPSASB a con-
venit să încorporeze în IPSAS 26 dispozițiile și îndrumările amănunțite din 
IAS 36 cu privire la (a) deprecierea fondului comercial, (b) alocarea fondului 
comercial unităților generatoare de numerar și (c) testarea pentru depreciere a 
unităților generatoare de numerar cu fond comercial.

Diferenţierea între activele generatoare de numerar și cele generatoare de fluxuri 
nemonetare

BC9. IPSASB a observat că anumite active au caracteristici atât ale activelor gene-
ratoare de numerar, cât şi ale activelor generatoare de fluxuri nemonetare. 
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IPSASB a luat în considerare posibilitatea adoptării unei abordări bazate pe 
componente care să identifice componentele generatoare de numerar şi pe cele 
generatoare de fluxuri nemonetare ale activelor şi apoi să le supună diferitelor 
tratamente. IPSASB a respins o astfel de abordare din considerente legate de 
raportul cost-beneficiu. IPSASB a concluzionat că activele din sectorul public 
sunt în general generatoare de fluxuri nemonetare, iar o analiză a potenţialului 
de servicii al acestora este baza preferabilă pentru a determina deprecierea. 
Astfel, prezentul standard conţine o prezumţie relativă la punctul 18 conform 
căreia activele care sunt atât generatoare de numerar, cât şi generatoare de fluxuri 
nemonetare trebuie tratate drept active generatoare de fluxuri nemonetare. 

Indicatori ai deprecierii: capitalizarea bursieră

BC10. La momentul emiterii prezentului standard, IPSASB a analizat dacă indicatorii 
privind deprecierea activelor generatoare de numerar deținute de entități din sec-
torul public – atât din surse externe, cât și din surse interne de informații – sunt 
similari cu cei din IAS 36. IPSASB a concluzionat că indicatorii din IAS 36 erau 
relevanți, cu excepția celui care indica faptul că valoarea contabilă a activelor 
nete ale entității este mai mare decât capitalizarea sa bursieră. La momentul 
emiterii prezentului standard, IPSASB a fost de părere că foarte puține entități 
din sectorul public care nu erau [GBE-uri] (termenul dintre parantezele pătrate 
nu se mai folosește în urma emiterii documentului Aplicabilitatea IPSAS-urilor 
în aprilie 2016) vor emite instrumente de capitaluri proprii tranzacționate pe 
piețe lichide și că un asemenea indicator este prin urmare relevant doar pentru 
consolidarea GBE-urilor.

Valoarea justă minus costurile generate de vânzare şi vânzările forţate

BC11. În comentariul definiţiei „valorii juste minus costurile generate de vânzare”, 
IAS 36 prevede că „valoarea justă minus costurile generate de vânzare nu 
reflectă o vânzare forţată”, dar conţine o condiţie: „cu excepţia cazurilor în 
care conducerea este obligată să vândă imediat”. IPSAS 26 nu conţine această 
condiţie la punctul 40 deoarece există foarte puţine cazuri în care entităţile din 
sectorul public care nu sunt [GBE-uri] (termenul dintre parantezele pătrate nu 
se mai folosește în urma publicării documentului Aplicabilitatea IPSAS-urilor 
în aprilie 2016) sunt forţate să vândă imediat pentru a-şi continua activitatea.

Reclasificarea activelor

BC12. Activele generatoare de numerar pot deveni active generatoare de fluxuri ne-
mo netare şi viceversa. IPSASB a luat în considerare condiţiile în care este 
permisă reclasificarea unui activ din generator de numerar în generator de 
fluxuri nemonetare şi viceversa. IPSASB a concluzionat că o reclasificare 
poate avea loc doar atunci când există dovezi clare că aceasta este adecvată. 
De asemenea, IPSASB a concluzionat că o reclasificare în sine nu declanşează 
un test de depreciere sau reluarea unei pierderi din depreciere. În schimb, la 
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data de raportare ulterioară, o entitate trebuie să evalueze indicatorii adecvaţi 
în urma reclasificării pentru a determina necesitatea unui test. Aceste dispoziţii 
sunt prezentate la punctul 112.

Unităţi generatoare de numerar

BC13. Conform IAS 36, în cazul în care nu este posibil să se determine valoarea re cu-
perabilă a unui activ individual, se va determina valoarea recuperabilă a unităţii 
generatoare de numerar a activului (CGU). CGU este cel mai mic grup identi-
ficabil de active (a) care generează intrări de numerar din utilizarea continuă şi 
(b) care este în mare parte independent de intrările de numerar ge nerate de alte 
active sau grupuri de active. IPSASB a concluzionat că noţiunea unei CGU este 
adecvată pentru activele generatoare de numerar în contextul sectorului public. 

Active corporative

BC14. IAS 36 include dispoziţii legate de activele corporative. Activele corporative 
sunt definite în IAS 36 ca fiind „active, altele decât fondul comercial, care 
contribuie atât la fluxurile de trezorerie viitoare ale unităţii generatoare de nu-
merar analizate, cât şi la cele ale altor unităţi generatoare de numerar” – adică 
un activ corporativ contribuie doar la CGU-uri, şi nu la activităţile generatoare 
de fluxuri nemonetare. IPSASB a luat în considerare dacă prezentul standard 
ar trebui să conţină dispoziţii privind activele corporative aşa cum sunt definite 
în IAS 36. 

BC15. Obiectivul principal al entităţilor din sectorul public care nu sunt [GBE-uri] 
(termenul dintre parantezele pătrate nu se mai folosește în urma publicării 
documentului Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016) nu este generarea 
rentabilităţii comerciale. Astfel, IPSASB consideră că vor apărea foarte puţine 
ocazii în care un activ împărţit între diferite activităţi (ca, de exemplu, o clădire 
administrativă) contribuie prin potenţial de servicii la CGU-uri fără a contribui, 
de asemenea, cu un potenţial de servicii la activităţile generatoare de fluxuri 
nemonetare. Astfel, s-a decis că nu sunt necesare definirea şi formularea de 
dispoziţii pentru activele corporative în prezentul standard. Punctul 96 îndrumă 
entităţile spre standardele internaţionale şi naţionale de contabilitate relevante 
pentru tratarea activelor care nu generează fluxuri de trezorerie independent 
de alte active şi care fac parte din mai multe unităţi generatoare de numerar, 
dar nu contribuie printr-un potenţial de servicii la activităţile generatoare de 
fluxuri nemonetare.

Tratamentul activelor generatoare de fluxuri nemonetare în unităţi generatoare 
de numerar

BC16. Există posibilitatea apariţiei unor cazuri în care entităţile din sectorul public deţin 
active generatoare de fluxuri nemonetare care contribuie printr-un potenţial de 
servicii la CGU-uri în plus faţă de activităţile generatoare de fluxuri nemo ne-
tare. IPSASB a luat în considerare abordarea privind tratamentul acestor ac tive 
generatoare de fluxuri nemonetare în CGU-uri. În special, IPSASB a luat în 
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considerare dacă este adecvată includerea unei părţi din valoarea contabilă a 
unui activ generator de fluxuri nemonetare, ulterior oricărui test de depreciere în 
baza IPSAS 21, în valoarea contabilă a CGU atunci când se compară valoarea 
contabilă a acelei CGU cu valoarea sa recuperabilă. 

BC17. IPSASB a concluzionat că o parte din valoarea contabilă a unui astfel de activ 
generator de fluxuri nemonetare trebuie să fie inclusă în valoarea contabilă a 
CGU. Acea parte trebuie să fie determinată pe o bază proporţională cu po ten-
ţialul de servicii cu care un astfel de activ contribuie la CGU. Dacă activul 
generator de fluxuri nemonetare este ignorat, valoarea contabilă a CGU poate 
fi subevaluată, iar pierderile din depreciere, nerecunoscute. Cu toate acestea, 
deoarece orice depreciere a activului generator de fluxuri nemonetare a fost 
determinată în conformitate cu IPSAS 21, activul generator de fluxuri nemo-
netare a fost redus la valoarea recuperabilă a serviciilor sale. Prin urmare, 
nicio altă pierdere din depreciere legată de CGU nu trebuie aplicată activului 
generator de fluxuri nemonetare. Orice pierderi din depreciere sunt alocate pe 
o bază proporţională, conform valorilor contabile, activelor generatoare de 
numerar din CGU, în conformitate cu limitările stipulate la punctul 92. Această 
abordare este reflectată la punctul 95.

Revizuirea IPSAS 26 ca rezultat al documentului Îmbunătăţiri la IFRSuri 
emis de IASB în 2008

BC18. IPSASB a analizat revizuirile la IAS 36 incluse în documentul Îmbunătăţiri la 
IFRS-uri emis de IASB în mai 2008 şi în general a fost de acord cu motivele 
IASB pentru revizuirea standardului. IPSASB a ajuns la concluzia că nu existau 
motive specifice sectorului public pentru a nu adopta amendamentul.

Revizuirea IPSAS 26 ca rezultat al părții a II-a a documentului Îmbunătățiri la 
IPSASuri 2015: aspecte semnalate de părțile interesate

BC19. Părțile interesate au indicat faptul că IPSAS-urile se referă în mod inconsecvent 
la activele imobilizate deținute în vederea vânzării și grupurile destinate cedării. 
IPSASB a ajuns la concluzia că IFRS 5, Active imobilizate deținute în vederea 
vânzării și activități întrerupte, poate fi adecvat pentru sectorul public doar în 
anumite circumstanțe, din următoarele motive:

(a) Vânzările de active din sectorul public nu pot fi finalizate în termen 
de un an din cauza nivelurilor de aprobări necesare. Se ridică astfel 
problema relevanței și consistenței informației furnizate în conformitate 
cu IFRS 5. În special, IPSASB a remarcat că, în conformitate cu IFRS 
5, activele imobilizate deținute în vederea vânzării nu sunt amortizate. 
IPSASB este preocupat de faptul că neamortizarea activelor pentru o 
perioadă lungă de timp poate fi inadecvată.

(b) Multe active din sectorul public sunt cedate prin transfer sau distribuite 
gratuit sau pentru o contravaloare nominală. Întrucât IFRS 5 tratează 
vânzările la valoarea justă, dispozițiile privind evaluarea și prezentarea 
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informațiilor nu pot furniza informații relevante pentru aceste transfe-
ruri. Totuși, IPSASB recunoaște că dispozițiile privind evaluarea și 
prezentarea informațiilor din IFRS 5 pot fi adecvate atunci când se 
intenționează ca vânzările să aibă loc la valoarea justă.

(c) Multe activități întrerupte din sectorul public sunt operațiuni care anterior 
au furnizat servicii gratuite sau la un cost nominal. Având în vedere că 
IFRS 5 tratează activitățile întrerupte care au fost fie unități generatoare 
de numerar, fie un grup de unități generatoare de numerar înainte de 
cedare sau clasificate drept deținute în vederea vânzării, este posibil 
ca dispozițiile de prezentare a informațiilor să nu furnizeze informații 
relevante pentru activitățile întrerupte din sectorul public. Cu toate aces-
tea, IPSASB recunoaște că dispozițiile de prezentare a informațiilor din 
IFRS 5 pot fi adecvate atunci când activitățile întrerupte au fost anterior 
fie unități generatoare de numerar, fie unul sau mai multe grupuri de 
unități generatoare de numerar.

 Deoarece IPSASB a ajuns la concluzia că IFRS 5 ar putea fi adecvat în sec-
torul public doar în circumstanțe limitate, acesta a fost de acord să elimi-
ne referințele din IPSAS-uri la standardele internaționale sau naționale de 
contabilitate relevante care tratează activele imobilizate deținute în vederea 
vânzării și activitățile întrerupte. IPSASB avea preocupări legate de faptul că 
menținerea acestei referințe poate avea ca rezultat aplicarea de către entități 
a dispozițiilor din IFRS 5 în circumstanțe în care acest lucru nu ar fi adecvat. 
IPSASB a precizat că IPSAS 3 furnizează îndrumări referitoare la selectarea 
politicilor contabile pentru tranzacțiile care nu sunt tratate în mod special în 
IPSAS-uri. Aceste îndrumări ar permite entităților să adopte o politică contabilă 
care este consecventă cu IFRS 5 atunci când entitatea consideră că acest lucru 
este adecvat.

Revizuirea IPSAS 26 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC20. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. 
Această reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel: 

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea 
referitoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a 
entităților din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1.
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Revizuirea IPSAS 26 ca rezultat al documentului Îmbunătățiri la IPSAS 2019

BC21. Referințele la „clase de active” de la punctele 73A și 108A au creat impresia 
că îndrumările se aplicau doar activelor reevaluate aflate sub incidența dome-
niului de aplicare al IPSAS 17. Părțile interesate și-au exprimat preocupările 
cu privire la excluderea imobilizărilor necorporale din domeniul de aplicare al 
acestuia. În consecință, IPSASB a fost de acord să clarifice faptul că punctele 
respective se aplică activelor individuale aflate sub incidența domeniului de 
aplicare al IPSAS 31, Imobilizări necorporale, și claselor de active aflate sub 
incidența domeniului de aplicare al IPSAS 17. 
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Arbore decizional ilustrativ
Prezentul arbore decizional însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 26.

Pentru simplitate şi claritate, această diagramă a fost întocmită plecând de la ipoteza că orice 
activ care face parte dintr-o CGU contribuie şi printr-un potenţial de servicii la activităţile 
generatoare de fluxuri nemonetare. În cazul în care un activ contribuie printr-un potenţial 
de servicii doar la una sau mai multe CGU-uri, dar nu şi la activităţi generatoare de fluxuri 
nemonetare, entităţile vor consulta standardele internaţionale şi naţionale de contabilitate 
relevante care tratează astfel de cazuri, conform prevederilor stipulate la punctul 96.
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Îndrumări de implementare
Prezentele îndrumări însoţesc, dar nu fac parte din IPSAS 26.

Cele mai multe dintre activele deţinute de entităţile din sectorul public sunt active ge-
neratoare de fluxuri nemonetare, iar contabilizarea deprecierii acestora trebuie realizată 
în conformitate cu IPSAS 21. 

În cazurile când un activ deținut de o entitate din sectorul public este deținut cu obiec-
tivul de a genera rentabilitate comercială se vor respecta prevederile prezentului stan-
dard. Majoritatea activelor generatoare de numerar vor apărea în activități economice 
desfășurate de entități comerciale din sectorul public. Un exemplu îl reprezintă o unitate 
producătoare de semințe condusă pe bază comercială, care face parte dintr-o entitate 
de cercetare în domeniul agricol.

În sensul tuturor acestor exemple, o entitate din sectorul public întreprinde activităţi 
comerciale. 

Identificarea unităţilor generatoare de numerar 

Scopul acestui exemplu este:

(a) Să indice modul în care sunt identificate unităţile generatoare de numerar în 
diverse situaţii; şi 

(b) Să evidenţieze anumiţi factori pe care o entitate i-ar putea lua în considerare 
atunci când identifică unitatea generatoare de numerar căreia îi aparţine un activ.

A – Reducerea cererii cu privire la o unitate cu un singur produs 

Context 

IG1. Un guvern deţine o centrală electrică. Centrala este compusă din două gene-
ratoare-turbină într-o singură instalaţie electrică. În perioada actuală, o centrală 
importantă de producţie din zonă s-a închis, iar cererea de electricitate s-a redus 
în mod semnificativ. Ca răspuns, guvernul a închis unul dintre generatoare. 

Analiză

IG2. Generatoarele-turbină individuale nu generează fluxuri de trezorerie în mod 
independent. Astfel, unitatea generatoare de numerar care va fi utilizată pentru 
determinarea unei deprecieri reprezintă centrala electrică per total. 

B – Unitate guvernamentală de transport aerian care concesionează o navă 
aeriană

Context 

IG3. M este unitatea de transport aerian a unei entităţi de stat. Aceasta operează trei 
aeronave, o pistă de aterizare şi un număr de hangare şi alte clădiri, inclusiv 
instalații de întreţinere şi alimentare. Din cauza cererii în scădere pentru ser-
viciile prestate de aceasta, M concesionează una dintre aeronave pe o perioadă 
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de cinci ani unei entităţi din sectorul privat. În conformitate cu termenele 
contractului de leasing, lui M i se impune să îi permită locatarului să utilizeze 
pista de aterizare şi este responsabilă pentru întreţinerea aeronavei. 

Analiză 

IG4. Datorită termenelor contractului de leasing, aeronava în sistem de leasing nu 
poate fi considerată ca fiind generatoare de intrări de numerar care sunt în 
mare parte independente de intrările de numerar ale lui M per total. Astfel, este 
posibil ca unitatea generatoare de numerar căreia îi aparţine aeronava să fie M 
per total. 

C – Centrală de concasare în entitatea de eliminare a deşeurilor

Context

IG5. Un municipiu conduce o entitate de eliminare a deşeurilor care deţine o centrală 
de concasare pentru a susţine activităţile sale de eliminare a deşeurilor. Centrala 
de concasare ar putea fi vândută doar la valoarea sa reziduală şi nu generează 
intrări de numerar care să fie în mare măsură independente de intrările de nu-
merar de la alte active ale entităţii de eliminare a deşeurilor. 

Analiză

IG6. Nu este posibilă estimarea valorii recuperabile a centralei de concasare, întru-
cât valoarea sa de utilizare nu poate fi determinată şi este probabil diferită de 
valoarea sa reziduală. De aceea, entitatea estimează valoarea recuperabilă a 
unităţii generatoare de numerar căreia îi aparţine centrala de concasare, adică 
a entităţii de eliminare a deşeurilor ca întreg.

D – Rute operate de societatea de autobuze

Context

IG7. O societate de autobuze care aparţine statului furnizează servicii de transport 
în baza unui contract cu o primărie care impune un serviciu minim pentru 
fiecare dintre cele cinci rute separate. Activele alocate fiecărei rute şi fluxurile 
de trezorerie aferente fiecărei rute pot fi identificate separat. Una dintre rute 
înregistrează pierderi semnificative. 

Analiză

IG8. Deoarece entitatea nu are opţiunea de a abandona niciuna dintre rutele de trans-
port, nivelul cel mai mic la care sunt generate intrări de numerar identificabile 
în mare măsură independente de intrările de numerar provenind de la alte ac-
tive sau grupuri de active este reprezentat de intrările de numerar generate de 
cele cinci rute împreună. Unitatea generatoare de numerar este societatea de 
autobuze ca întreg.
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Calculul valorii de utilizare şi recunoaşterea unei pierderi din depreciere 

Contextul şi calculul valorii de utilizare

IG9. La începutul anului 20X0, Guvernul R, prin Departamentul său de Energie, 
pune în funcţiune o centrală energetică ce este construită pentru 250 mili-
oane u.m. 

IG10. La începutul anului 20X4 sunt puse în funcţiune centralele energetice construite 
de competitori, fapt care atrage după sine o scădere a veniturilor produse de 
centrala energetică a Guvernului R. Scăderea veniturilor a rezultat din cauza 
faptului că volumul de electricitate generată a scăzut în comparaţie cu nivelul 
preconizat şi a faptului că preţurile la electricitate şi capacitatea de rezervă au 
scăzut în comparaţie cu nivelurile preconizate. 

IG11. Reducerea veniturilor este o dovadă a faptului că performanţa economică a 
activului este mai slabă decât cea preconizată. Drept urmare, Guvernului R i 
se impune să determine valoarea recuperabilă a activului. 

IG12. Guvernul R utilizează metoda amortizării liniare pe o perioadă de 20 de ani 
pentru centrala energetică şi nu anticipează nicio valoare reziduală.

IG13. Nu este posibil să se determine valoarea justă minus costurile generate de vân-
zare în cazul centralei energetice. Astfel, recuperabilitatea poate fi determinată 
doar prin calcularea valorii de utilizare. Pentru a determina valoarea de utilizare 
a centralei energetice (a se vedea Tabelul 1), Guvernul R:

(a) Întocmeşte prognozele fluxurilor de trezorerie derivate din cele mai 
recente bugete/prognoze financiare pentru următorii cinci ani (anii 
20X5-20X9) aprobate de conducere;

(b) Estimează fluxurile de trezorerie ulterioare (anii 20Y0-20Y9) în baza 
unor rate de creştere în scădere de la -6% pe an până la -3% pe an; şi

(c) Alege o rată de actualizare de 6%, reprezentând o rată care reflectă 
evaluările curente ale pieţei privind valoarea-timp a banilor şi riscurile 
specifice centralei energetice a Guvernului R. 

Recunoaşterea şi evaluarea unei pierderi din depreciere

IG14. Valoarea recuperabilă a centralei energetice a Guvernului R este de 121,1 mi-
lioane u.m.

IG15. Guvernul R compară valoarea recuperabilă a centralei energetice cu valoarea 
sa contabilă (a se vedea Tabelul 2).

IG16. Din cauza faptului că valoarea contabilă depăşeşte valoarea recuperabilă cu 
78,9 milioane u.m., o pierdere din depreciere de 78,9 milioane u.m. este re-
cunoscută imediat în surplus sau deficit.
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Tabelul 1 – Calculul valorii de utilizare a centralei energetice a 
Guvernului R la finalul anului 20X4

Tabelul 2 – Calculul pierderii din depreciere pentru centrala energetică a 
Guvernului R la începutul anului 20X5

Începutul anului 20X5 Total u.m. (mil.)

Cost istoric 250,0

Amortizare cumulată (20X4) (50,0)

Valoare contabilă 200,0

Valoare contabilă după pierderea din depreciere 121,1

Pierdere din depreciere (78,9)
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Reluarea unei pierderi din depreciere
Acest exemplu se bazează pe informaţiile pentru Guvernul R aşa cum sunt pre zentate la 
punctele IG9-IG16, cu informaţii suplimentare furnizate în prezentul exemplu. În acest 
exemplu, efectele fiscale nu sunt luate în considerare.

Context

IG17. Până în anul 20X6, unii competitori au închis centralele energetice, iar acest 
lucru a însemnat că impactul negativ asupra veniturilor Guvernului R a fost mai 
mic decât s-a preconizat la sfârşitul anului 2004. Această modificare favorabilă 
impune guvernului să reevalueze valoarea recuperabilă a centralei energetice.

IG18. Calcule similare cu cele din Exemplul 2 arată că valoarea recuperabilă a centralei 
energetice este acum de 157,7 milioane u.m. 

Reluarea pierderii din depreciere

IG19. Guvernul R compară valoarea recuperabilă şi valoarea contabilă netă a centralei 
energetice şi reia partea din pierderea din depreciere recunoscută anterior în 
Exemplul 2.

Activ generator de fluxuri nemonetare care contribuie la o unitate generatoare 
de numerar 

Context

IG20. Un spital public deţine şi utilizează un scaner de imagistică prin rezonanţă mag-
netică (IRM), care este utilizat în principal de saloanele cu pacienţi neplătitori 
de taxe. Totuși, 20% din utilizarea sa este pentru tratamentul pacienţilor care 
plătesc taxe. Pacienţii care plătesc taxe sunt cazaţi şi trataţi într-o clădire sepa-
rată, care include saloane, o sală de operaţii şi numeroase echipamente esenţiale 
folosite exclusiv pentru pacienţii care plătesc taxe. La 31 decembrie 20X6, 
valoarea contabilă a clădirii şi a echipamentelor esenţiale este de 30.000 u.m. 
Nu este posibilă estimarea valorii recuperabile a clădirii şi a ele mentelor de 
echi pamente esenţiale pe o bază individuală. Astfel, clădirea şi echipamentul 
esenţial sunt considerate ca fiind o unitate generatoare de numerar (CGU). La 
1 ianuarie 20X6, scanerul IRM avea o valoare contabilă de 3.000 u.m. O chel-
tuială cu amortizarea de 600 u.m. este recunoscută pentru scanerul IRM la 
31 decembrie 20X6. Datorită avansurilor tehnologice semnificative din dome-
niu, scanerul IRM este testat din punctul de vedere al deprecierii la 31 de cem  brie 
20X6 şi se determină o pierdere din depreciere de 400 u.m., astfel încât 
valoarea contabilă a scanerului IRM la 31 decembrie 20X6 este de 2.000 u.m.

Determinarea valorii recuperabile a unităţii generatoare de numerar

IG21. Pe parcursul anului a existat o reducere semnificativă a pacienţilor care plătesc 
taxe din spital. Astfel, CGU este testată din punctul de vedere al deprecierii. 
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Valoarea recuperabilă a CGU, bazată pe valoarea sa de utilizare, este evaluată 
la 27.400 u.m. 20% din valoarea contabilă revizuită a scanerului IRM (400 u.m.) 
este alocată valorii contabile a CGU înaintea determinării pierderii din depre-
ciere (3.000 u.m.). Pierderea din depreciere este alocată clădirii şi echipamen-
tului esenţial proporţional pe baza valorilor contabile. Nu este alocată nicio 
altă pierdere din depreciere scanerului IRM, deoarece o pierdere din depreciere 
a fost deja determinată în conformitate cu dispoziţiile din IPSAS 21, Depre-
cierea activelor generatoare de fluxuri nemonetare.

Includerea datoriilor recunoscute în calculul valorii recuperabile a unei unităţi 
generatoare de numerar

Context

IG22. Un municipiu operează un amplasament pentru eliminarea deşeurilor şi i se 
cere să restaureze amplasamentul la încheierea operaţiunilor sale. Costurile 
de restaurare includ înlocuirea solului de la suprafaţă, care trebuie înlăturat 
înainte de începerea operaţiunilor de eliminare a deşeurilor. Un provizion 
pentru costurile de înlocuire a solului de la suprafaţă a fost recunoscut imediat 
după îndepărtarea acestuia. Valoarea provizionului a fost recunoscută ca parte 
din costul amplasamentului şi se depreciază pe parcursul duratei de viaţă utilă 
a amplasamentului. Valoarea contabilă a provizionului pentru costurile de 
restaurare este de 500 u.m., fiind egală cu valoarea actualizată a costurilor de 
restaurare. 

Testarea deprecierii

IG23. Municipiul testează amplasamentul din punctul de vedere al deprecierii. Uni  tatea 
generatoare de numerar este amplasamentul ca întreg. Guvernul a pri   mit 
diverse oferte de cumpărare a amplasamentului la un preţ de apro ximativ 
800 u.m. Preţul include obligaţia cumpărătorului de a restaura solul de la su-
pra faţă. Costurile de cedare a amplasamentului sunt neglijabile. Valoarea de 
utilizare a amplasamentului este de aproximativ 1.200 u.m., excluzând costu-
rile de restaurare. Valoarea contabilă a amplasamentului pentru eliminarea 
deşeurilor este de 1.000 u.m.

IG24. Valoarea justă minus costurile generate de vânzare a unităţii generatoare de 
numerar este de 800 u.m. Această valoare conţine costurile de restaurare luate 
deja în calcul. În consecinţă, valoarea de utilizare a unităţii generatoare de nu-
merar este determinată după luarea în considerare a costurilor de restaurare şi 
se estimează a fi de 700 u.m. (1.200 u.m. minus 500 u.m.). Valoarea contabilă 
a unităţii generatoare de numerar este de 500 u.m., adică valoarea contabilă a 
amplasamentului (1.000 u.m.) minus valoarea contabilă a provizionului pentru 
costurile de restaurare (500 u.m.). Prin urmare, valoarea recuperabilă a unităţii 
generatoare de numerar depăşeşte valoarea sa contabilă.
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Includerea fondului comercial în valoarea contabilă a unei operațiuni la cedare

Context

IG24A. Un municipiu vinde contra sumei de 100 u.m. o operațiune care făcea parte 
dintr-o unitate generatoare de numerar căreia i-a fost alocat fond comercial. 
Fondul comercial alocat unității nu poate fi identificat sau asociat cu un grup 
de active la un nivel mai mic decât acea unitate, decât în mod arbitrar. Valoa-
rea recuperabilă a părții menținute din unitatea generatoare de numerar este de 
300 u.m.

Tratament contabil

IG24B. Deoarece fondul comercial alocat unității generatoare de numerar nu poate fi 
identificat sau asociat în mod nearbitrar cu un grup de active la un nivel mai 
mic decât acea unitate, fondul comercial aferent operațiunii cedate este evaluat 
pe baza valorilor relative ale operațiunii cedate și a părții menținute din unitate. 
De aceea, 25% din fondul comercial alocat unității generatoare de numerar sunt 
incluse în valoarea contabilă a operațiunii vândute.

Realocarea fondului comercial în momentul restructurării unei unități  
generatoare de numerar

Context

IG24C. Fondul comercial a fost alocat anterior unității generatoare de numerar A. 
Fondul comercial alocat unității A nu poate fi identificat sau asociat cu un grup 
de active la un nivel mai mic decât acea unitate, decât în mod arbitrar. Unitatea A 
urmează să fie divizată și integrată în alte trei unități generatoare de numerar, 
B, C și D.

Tratament contabil

IG24D. Deoarece fondul comercial alocat unității A nu poate fi în mod nearbitrar 
identificat sau asociat cu un grup de active la un nivel mai mic decât A, acesta 
este realocat unităților B, C și D pe baza valorilor relative ale celor trei părți 
ale unității A înainte ca acestea să fie integrate în B, C și D.

Tratamentul contabil al unui activ individual dintr-o unitate generatoare de 
numerar în funcţie de gradul în care poate fi determinată valoarea recuperabilă

Context

IG25. Un rezervor de colectare de la o centrală de epurare a apei a fost avariat, dar 
funcţionează în continuare, deşi nu la fel de bine ca înainte de producerea 
avariei. Valoarea justă minus costurile generate de vânzare a rezervorului de 
colectare este mai mică decât valoarea sa contabilă. Rezervorul de colectare nu 
generează intrări de numerar în mod independent. Cel mai mic grup identifi-
cabil de active care include rezervorul de colectare şi care generează intrări de 
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numerar ce sunt în mare parte independente de intrările de numerar generate 
de alte active este centrala de care aparţine rezervorul de colectare. Valoarea 
recuperabilă a centralei arată că centrala luată ca întreg nu este depreciată. 

Valoarea recuperabilă a rezervorului de colectare nu poate fi determinată

IG26. Ipoteza 1: Bugetele/prognozele aprobate de conducere nu reflectă intenţia con-
ducerii de a înlocui rezervorul de colectare. 

IG27. Valoarea recuperabilă a rezervorului de colectare nu poate fi estimată deoarece 
valoarea de utilizare a rezervorului de colectare: 

(a) Poate să fie diferită de valoarea sa justă minus costurile generate de 
vân zare; şi 

(b) Poate fi determinată doar pentru unitatea generatoare de numerar căreia 
îi aparţine rezervorul de colectare (centrala de epurare a apei). 

 Centrala nu este depreciată. De aceea, nu se recunoaşte nicio pierdere din de -
pre ciere aferentă rezervorului de colectare. Cu toate acestea, s-ar putea să fie 
ne voie ca entitatea să reevalueze perioada de amortizare sau metoda de amor-
ti   zare a rezervorului de colectare. O perioadă mai scurtă de amortizare sau o 
metodă mai rapidă de amortizare poate fi necesară pentru a reflecta durata de 
viaţă utilă rămasă a rezervorului de colectare sau modul în care beneficiile 
eco  nomice vor fi utilizate de entitate.

Valoarea recuperabilă a rezervorului de colectare poate fi determinată

IG28. Ipoteza 2: Bugetele/prognozele aprobate de conducere reflectă intenţia con-
ducerii de a înlocui rezervorul de colectare şi de a-l vinde în viitorul apropiat. 
Fluxurile de trezorerie generate de utilizarea continuă a rezervorului de colectare 
până în momentul cedării sunt estimate ca fiind neglijabile. 

IG29. Valoarea de utilizare a rezervorului de colectare poate fi estimată drept apropiată 
de valoarea sa justă minus costurile generate de vânzare. De aceea, valoarea 
recuperabilă a rezervorului de colectare poate fi calculată fără a fi nevoie să se 
ia în discuţie unitatea generatoare de numerar căreia îi aparţine rezervorul de 
colectare (adică linia de producţie). Deoarece valoarea justă minus costurile 
generate de vânzare a rezervorului de colectare este mai mică decât valoarea 
sa contabilă, se va recunoaşte o pierdere din depreciere pentru rezervorul de 
colectare.
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Comparaţie cu IAS 36
IPSAS 26, Deprecierea activelor generatoare de numerar, tratează deprecierea ac-
tivelor generatoare de numerar din sectorul public şi conține un amendament realizat 
la IAS 36 (2004), Deprecierea activelor, ca parte a documentului Îmbunătăţiri la 
IFRS-uri emis în mai 2008. Principalele diferenţe dintre IPSAS 26 şi IAS 36 sunt 
următoarele: 

● IPSAS 26 nu se aplică activelor generatoare de numerar înregistrate la valori 
reevaluate la data de raportare conform modelului de reevaluare din IPSAS 17, 
Imobilizări corporale. IAS 36 nu exclude din domeniul său de aplicare imo-
bilizările corporale generatoare de numerar înregistrate la valori reeva luate la 
data de raportare.

● IPSAS 26 nu se aplică imobilizărilor necorporale care sunt reevaluate în mod 
regulat la valoarea justă. IAS 36 nu exclude din domeniul său de aplicare 
imobilizările necorporale care sunt reevaluate în mod regulat la valoarea 
justă.

● IPSAS 26 defineşte activele generatoare de numerar şi include comentarii 
su plimentare pentru a distinge activele generatoare de numerar de activele 
ge neratoare de fluxuri nemonetare. 

● Definiţia unei unităţi generatoare de numerar din IPSAS 26 este modificată 
faţă de cea din IAS 36.

● IPSAS 26 nu conţine o definiţie a activelor corporative sau dispoziţii legate de 
astfel de active. IAS 36 conţine o definiţie a activelor corporative şi dispoziţii 
şi îndrumări privind tratamentul acestora.

● IPSAS 26 nu tratează faptul că valoarea contabilă a activelor nete ale unei 
entităţi este mai mare decât capitalizarea bursieră a entităţii ca indicator 
fundamental al deprecierii. Faptul că valoarea contabilă a activelor nete este 
mai mare decât capitalizarea bursieră a entităţii este tratat în IAS 36 ca parte 
a setului minim de indicatori ai deprecierii.

● În IPSAS 26, o vânzare forţată nu reflectă valoarea justă minus costurile ge-
ne rate de vânzare. În IAS 36, o vânzare forţată reflectă valoarea justă minus 
costurile generate de vânzare, în cazul în care conducerea este constrânsă să 
vândă imediat.

● IPSAS 26 include dispoziţii şi îndrumări cu privire la tratamentul activelor 
generatoare de fluxuri nemonetare care contribuie atât la unităţile generatoare 
de numerar, cât şi la activităţile generatoare de fluxuri nemonetare. IAS 36 
nu tratează activele generatoare de fluxuri nemonetare care contribuie atât la 
unităţile generatoare de numerar, cât şi la activităţile generatoare de fluxuri 
nemonetare.
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● IPSAS 26 include dispoziţii şi îndrumări care tratează reclasificarea active-
lor din generatoare de numerar în generatoare de fluxuri nemonetare şi din 
generatoare de fluxuri nemonetare în generatoare de numerar. De asemenea, 
IPSAS 26 le impune entităţilor să prezinte criteriile elaborate pentru a face 
deosebirea între activele generatoare de numerar şi activele generatoare de 
fluxuri nemonetare. Nu există dispoziţii echivalente în IAS 36.

● În anumite situaţii, IPSAS 26 utilizează o terminologie diferită faţă de cea din 
IAS 36. Cel mai semnificativ exemplu este utilizarea termenilor „venituri” 
(revenue) şi „situaţia performanţei financiare”. Termenii echivalenţi din IAS 36 
sunt „venit” (income) şi „situaţia veniturilor şi cheltuielilor”.
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Recunoaştere

Prezentul Standard Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) 
se bazează în principal pe Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 41, 
Agri cultura, publicat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate 
(IASB). Extrasele din IAS 41 sunt reproduse în această publicaţie a Consiliului 
pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) 
al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) cu permisiunea Fundaţiei pentru 
Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). 

Textul aprobat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri) 
este cel publicat de IASB în limba engleză, iar exemplare ale acestora pot fi obţinute 
direct de la departamentul de relații publice al Fundației IFRS, Columbus Building, 
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD, United Kingdom.

E-mail: publications@ifrs.org

Internet: www.ifrs.org

IFRS-urile, IAS-urile, Proiectele de expunere şi alte publicaţii ale IASB sunt protejate 
de dreptul de autor al Fundaţiei IFRS.

„IFRS”, „IAS”, „IASB”, „IFRS Foundation”, „International Accounting Standards” 
şi „International Financial Reporting Standards” sunt mărci înregistrate ale Fundaţiei 
IFRS şi nu trebuie utilizate fără acordul Fundaţiei IFRS.
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Istoricul IPSAS

Prezenta versiune include amendamentele rezultate din IPSAS-urile emise până 
la 31 ianuarie 2020. 

IPSAS 27, Agricultura, a fost emis în decembrie 2009.

De la această dată, IPSAS 27 a fost modificat de următoarele IPSAS-uri:

● IPSAS 40, Combinări de operațiuni din sectorul public (emis în ianuarie 
2017)

● Documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor (emis în aprilie 2016)

● Documentul Îmbunătățiri la IPSAS-uri 2015 (emis în aprilie 2016)

● IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de angajamente 
(emis în ianuarie 2015)

● Documentul Îmbunătăţiri la IPSAS-uri 2011 (emis în octombrie 2011)

Tabelul punctelor modificate în IPSAS 27

Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

Secţiunea Introducere Eliminată Documentul  
Îmbunătăţiri la IPSAS-uri  

octombrie 2011

2 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

3 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

5 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

6 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

7 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

8 Eliminat Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

9 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

9A Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

9B Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

9C Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

13 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

28 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

34 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

40 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

48 Modificat Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

IPSAS 40 ianuarie 2017

55 Eliminat IPSAS 33 ianuarie 2015
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Punctul afectat Modul în care  
a fost afectat

Afectat de

56A Nou IPSAS 33 ianuarie 2015

56B Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

56C Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

56D Nou Documentul  
Îmbunătățiri la IPSAS-uri 

aprilie 2016

56E Nou Documentul  
Aplicabilitatea  

IPSAS-urilor aprilie 2016

56F Nou IPSAS 40 ianuarie 2017

57 Modificat IPSAS 33 ianuarie 2015
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Standardul Internaţional de Contabilitate pentru Sectorul Public 27, Agricultura, este 
prezentat la punctele 1-57. Toate punctele au autoritate egală. IPSAS 27 trebuie citit 
în contextul obiectivului său, al Bazei pentru concluzii, al Prefeţei la Standardele 
Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi al Cadrului general con-
ceptual de raportare financiară cu scop general pentru entităţile din sectorul public. 
IPSAS 3, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori, oferă o bază 
pentru selectarea şi aplicarea politicilor contabile în absenţa unor îndrumări explicite.
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Obiectiv
1. Obiectivul prezentului standard este de a prescrie tratamentul contabil şi pre-

zentările de informaţii cu privire la activitatea agricolă.

Domeniu de aplicare
2. O entitate care întocmeşte şi prezintă situaţii financiare conform conta-

bilităţii pe bază de angajamente trebuie să aplice prezentul standard pentru 
următoarele atunci când se referă la activitatea agricolă:

(a) Active biologice, cu excepția plantelor productive; şi

(b) Produse agricole în momentul recoltării. 

3. Prezentul standard nu se aplică: 

(a) Terenului folosit în activităţile agricole (a se vedea IPSAS 16, Investiţii 
imobiliare, şi IPSAS 17, Imobilizări corporale);

(b) Produselor agricole aferente activității agricole (a se vedea IPSAS 17). 
Cu toate acestea, prezentul standard se aplică produselor rezultate din 
aceste plante productive;

(c) Imobilizărilor necorporale asociate activităţii agricole (a se vedea 
IPSAS 31, Imobilizări necorporale); şi

(d) Activelor biologice deţinute pentru prestarea sau furnizarea de servicii.

4. Activele biologice sunt folosite în multe activităţi întreprinse de entităţile din 
sectorul public. Atunci când activele biologice sunt folosite pentru cercetare, 
edu caţie, transport, divertisment, recreaţie, control vamal sau în orice alte activi-
tăţi care nu sunt activităţi agricole aşa cum sunt acestea definite la punctul 9 din 
prezentul standard, acele active biologice nu sunt contabilizate în conformitate 
cu prezentul standard. În cazul în care activele biologice îndeplinesc definiţia 
unui activ, alte IPSAS-uri trebuie să fie luate în considerare pentru determinarea 
unei contabilizări adecvate (de exemplu, IPSAS 12, Stocuri, şi IPSAS 17).

5. Prezentul standard se aplică produselor agricole, care reprezintă produsele re-
coltate de la activele biologice ale entităţii, la momentul recoltării. Ulterior, se 
aplică IPSAS 12 sau alt standard aplicabil. În consecinţă, prezentul standard nu 
tratează prelucrarea produselor agricole după recoltare; de exemplu, transfor-
marea în vin a strugurilor obţinuţi de către un viticultor. Chiar dacă reprezintă 
continuarea logică şi naturală a unei activităţi agricole, iar evenimentele care 
au loc pot fi relativ similare cu transformarea biologică, astfel de prelucrări nu 
sunt incluse în definiţia activităţii agricole din prezentul standard. 

6. Tabelul de mai jos oferă exemple de active biologice, produse agricole şi pro-
duse rezultate ca urmare a prelucrării care are loc după recoltare:
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Active biologice Produse agricole
Produse rezultate prin 
prelucrarea după recoltare

Oi Lână Fire, covoare

Copacii dintr-o pepinieră Copaci tăiaţi Buşteni, cherestea

Vaci de lapte Lapte Brânză

Porci Carcase Cârnaţi, şuncă prelucrată

Plantații de bumbac Bumbac recoltat Fire, îmbrăcăminte

Trestie-de-zahăr Trestie-de-zahăr recoltată Zahăr

Plantații de tutun Frunze culese Tutun tratat

Tufișuri de ceai Frunze culese Ceai

Viţă-de-vie Struguri culeși Vin

Pomi fructiferi Fructe culese Fructe prelucrate

Palmieri de ulei Fructe culese Ulei de palmier

Arbori-de-cauciuc Latex recoltat Produse din cauciuc

Unele plante, de exemplu, tufișurile de ceai, vița-de-vie, palmierii de ulei și arborii-de-cauciuc, 
corespund de obicei definiției unei plante productive și intră sub incidența IPSAS 17. Cu toate 
acestea, produsele rezultate din plantele productive, cum ar fi frunzele de ceai, strugurii, fructele 
palmierilor de ulei și latexul, intră sub incidența IPSAS 27.

7. [Eliminat]

8. [Eliminat]

Definiţii
Agricultură – definiţii conexe

9. Următorii termeni sunt utilizaţi în prezentul standard cu înţelesul specificat 
în continuare:

 Activitatea agricolă reprezintă administrarea de către o entitate a trans-
formării biologice şi a recoltării activelor biologice pentru: 

● Vânzare;

● Distribuire gratuită sau la un preţ nominal; sau 

● Transformarea în produse agricole sau în active biologice supli
mentare în vederea vânzării sau distribuirii gratuite sau la un preţ 
nominal. 

 Produsele agricole reprezintă produsele recoltate de la activele biologice 
ale entităţii.
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 O plantă productivă este o plantă vie care:

(a) Este folosită la producerea și furnizarea produselor agricole;

(b) Se preconizează că va genera produse pe parcursul mai multor 
perioade; și

(c) Are o probabilitate scăzută de a fi vândută ca produs agricol, cu 
excepția vânzărilor ocazionale de deșeuri.

 Un activ biologic este un animal viu sau o plantă vie.

 Transformarea biologică cuprinde procesele de creştere, degenerare, pro-
du cere şi procreare care determină modificări calitative sau cantitative ale 
unui activ biologic.

 Costurile generate de vânzare sunt costuri marginale care pot fi atri bui te 
direct cedării unui activ, exclusiv costurile de finanţare şi impozitele pe 
profit. Cedarea poate fi realizată prin vânzare sau prin distribuirea gratuită 
sau la un preţ nominal.

 Un grup de active biologice reprezintă o grupare de animale sau plante vii 
similare.

 Recolta reprezintă separarea produselor agricole de un activ biologic sau 
încetarea proceselor vitale ale unui activ biologic.

9A. Următoarele nu sunt plante productive:

(a) Plantele cultivate pentru a fi recoltate ca produse agricole (de exemplu, 
copacii plantați pentru a fi folosiți drept cherestea);

(b) Plantele cultivate pentru a genera produse agricole atunci când nivelul 
de probabilitate ca entitatea să cultive și să vândă, de asemenea, planta 
ca produs agricol, altfel decât prin vânzări ocazionale de deșeuri (de 
exemplu, copacii care sunt plantați atât pentru fructe, cât și pentru 
cherestea), depășește nivelul minim; și

(c) Recoltele anuale (de exemplu, de porumb și grâu).

9B. Atunci când plantele productive nu mai sunt folosite pentru a genera produse, 
acestea ar putea fi tăiate și vândute ca deșeuri, de exemplu, pentru a fi folosite 
ca lemne de foc. Astfel de vânzări ocazionale de deșeuri nu împiedică planta 
să corespundă definiției unei plante productive.

9C. Produsul rezultat din planta productivă este un activ biologic.

10. Activitatea agricolă include o gamă largă de activităţi; de exemplu, creşterea 
animalelor, silvicultura, cultivarea de plante anuale sau perene, cultivarea 
pomilor fructiferi și a altor plantaţii, floricultura şi acvacultura (inclusiv pisci-
cultura). În această diversitate există totuşi câteva caracteristici comune: 
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(a) Capacitatea de modificare. Animalele şi plantele vii sunt capabile de 
transformări biologice; 

(b) Administrarea modificării. Modul de administrare facilitează transfor-
marea biologică prin îmbunătăţirea, sau cel puţin stabilizarea, condiţiilor 
necesare desfăşurării procesului (de exemplu, nivelul de elemente nutri-
tive, umi ditatea, temperatura, fertilitatea şi lumina). Această administrare 
diferenţiază activitatea agricolă de alte activităţi. De exemplu, recoltarea 
produselor din resurse neadministrate (cum ar fi pescuitul oceanic și 
defrişarea) nu reprezintă o activitate agricolă; şi

(c) Evaluarea modificării. Modificarea calitativă (de exemplu, calitatea 
geneticǎ, densitatea, gradul de coacere, conţinutul de grăsimi, conţinutul 
de proteine şi gradul de rezistenţă a fibrelor) sau cantitativă (de exemplu, 
numărul de pui, greutatea, volumul, lungimea sau diametrul fibrelor şi 
numărul de boboci) determinată de transformările biologice sau de re-
coltare este evaluată şi monitorizată ca o funcţie de rutină a administrării. 

11. Transformarea biologică poate conduce la următoarele tipuri de rezultate: 

(a) Modificări ale activelor prin (i) creştere (o creştere cantitativă sau o 
îmbunătăţire a calităţii unui animal sau a unei plante), (ii) degenerare 
(o scădere cantitativă sau o deteriorare a calităţii unui animal sau a unei 
plante) sau (iii) reproducere (crearea de animale sau plante vii suplimen-
tare); sau 

(b) Producţia unor produse agricole, de exemplu, latex, frunze de ceai, lână 
şi lapte.

Definiţii generale 

12. Termenii definiţi în alte IPSAS-uri sunt utilizaţi în prezentul standard cu 
acelaşi înţeles ca în acele standarde şi sunt reproduşi în Glosarul de termeni 
definiţi publicat separat.

Recunoaştere şi evaluare
13. O entitate trebuie să recunoască un activ biologic sau un produs agricol 

dacă şi numai dacă: 

(a) Entitatea controlează activul ca rezultat al evenimentelor trecute;

(b) Este probabil ca beneficiile economice viitoare sau potenţialul de 
servicii asociate activului să îi revină entităţii; şi

(c) Valoarea justă sau costul activului poate fi evaluat(ă) în mod fiabil1.

1 Informațiile fiabile nu conțin erori semnificative, nu sunt părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere 
că reprezintă exact ceea ce susțin că reprezintă sau ceea ce se așteaptă, în mod rezonabil, să reprezinte. 
Punctul BC16 din IPSAS 1 detaliază abordarea tranzitorie pentru explicarea fiabilității.
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14. Valoarea justă a unui activ depinde de starea şi de locul în care acesta se găseşte 
în prezent. Ca urmare, de exemplu, valoarea justă a unei bovine dintr-o fermă 
reprezintă preţul acesteia pe piaţa relevantă minus transportul şi alte costuri 
necesare fie pentru aducerea la piaţă a animalului, fie pentru deplasarea acestuia 
la locaţia de la care se va distribui gratuit sau la un cost nominal.

15. În activitatea agricolă, controlul poate fi evidenţiat, de exemplu, prin dreptul de 
proprietate asupra vitelor sau prin însemnarea sau marcarea vitelor în alt mod în 
momentul achiziţiei, naşterii sau înţărcării. Beneficiile viitoare sau potenţialul 
de servicii se estimează în mod normal prin evaluarea caracteristicilor fizice 
semnificative.

16. Un activ biologic trebuie evaluat la momentul recunoaşterii iniţiale şi la 
fiecare dată de raportare la valoarea sa justă minus costurile generate de 
vânzare, cu excepţia cazului descris la punctul 34, în care valoarea justă 
nu poate fi evaluată în mod fiabil. 

17. În cazul în care o entitate dobândeşte un activ biologic prin intermediul 
altor tranzacţii decât cele de schimb, activul biologic este evaluat la mo
mentul recunoaşterii iniţiale şi la fiecare dată de raportare în conformitate 
cu punctul 16.

18. Produsele agricole recoltate din activele biologice ale unei entităţi trebuie 
evaluate la valoarea lor justă minus costurile generate de vânzare în mo
mentul recoltării. O astfel de evaluare reprezintă costul la acea dată atunci 
când se aplică IPSAS 12 sau un alt standard aplicabil. 

19. Determinarea valorii juste a unui activ biologic sau a unui produs agricol poate 
fi facilitată de gruparea activelor biologice sau a produselor agricole în funcţie 
de caracteristici semnificative; de exemplu, în funcţie de vârstă sau calitate. O 
entitate selectează caracteristicile în funcţie de caracteristicile utilizate pe piaţă 
la stabilirea preţurilor.

20. Entităţile încheie în mod frecvent contracte pentru vânzarea activelor lor bio-
logice sau a produselor lor agricole la o dată ulterioară. Preţurile contractelor 
nu sunt neapărat relevante pentru determinarea valorii juste, deoarece valoarea 
justă reflectă condiţiile de pe piaţa curentă în cadrul căreia un vânzător şi un 
cumpărător interesaţi ar încheia o tranzacţie. În consecinţă, valoarea justă a unui 
activ biologic sau a unui produs agricol nu este ajustată din cauza existenţei unui 
contract. În anumite cazuri, un contract de vânzare a unui activ biologic sau a 
unui produs agricol printr-o tranzacţie de schimb poate constitui un contract cu 
titlu oneros, aşa cum este definit în IPSAS 19, Provizioane, datorii contingente 
şi active contingente. IPSAS 19 se aplică contractelor cu titlu oneros.

21. Dacă există o piaţă activă pentru un activ biologic sau un produs agricol în 
starea şi în locul în care se găseşte în prezent, preţul de piaţă cotat pe acea 
piață reprezintă o bază adecvată pentru determinarea valorii juste a activului. 



AGRICULTURA

 977 IPSAS 27

În cazul în care are acces la mai multe pieţe active, o entitate utilizează piaţa 
cea mai relevantă. De exemplu, dacă are acces la două pieţe active, o entitate 
va utiliza preţul existent pe piaţa pe care se aşteaptă să o utilizeze.

22. Dacă nu există o piaţă activă, o entitate utilizează pentru determinarea valorii 
juste unul sau mai multe dintre următoarele elemente, după caz: 

(a) Preţul de tranzacţionare cel mai recent de pe piaţă, cu condiţia ca între 
data tranzacţiei în cauză şi data de raportare să nu fi intervenit modificări 
semnificative ale împrejurărilor economice;

(b) Preţurile pe piaţă pentru active similare ajustate corespunzător pentru a 
reflecta diferenţele; şi

(c) Preţurile de referinţă ale sectorului, cum ar fi valoarea unei livezi ex-
pri mată per lădiţă exportată, unitate de producţie sau hectar şi valoarea 
şeptelului exprimată per kilogram de carne.

23. În anumite cazuri, sursele de informaţii enumerate la punctul 22 pot sugera 
concluzii diferite privind valoarea justă a unui activ biologic sau a unui produs 
agricol. Pentru a obţine cea mai fiabilă estimare a valorii juste într-un interval 
relativ restrâns de estimări rezonabile, o entitate ia în considerare motivele care 
determină astfel de diferenţe. 

24. În anumite împrejurări, este posibil ca preţurile sau valorile determinate pe 
piaţă să nu fie disponibile pentru un activ biologic în starea sa actuală. În ast-
fel de cazuri, pentru a determina valoarea justă, o entitate utilizează valoarea 
actualizată a fluxurilor de trezorerie nete preconizate a fi generate de activul 
în cauză, actualizate la o rată curentă determinată de condiţiile de pe piaţă. 

25. Obiectivul calculării valorii actualizate a fluxurilor de trezorerie nete preconizate 
este de a determina valoarea justă a unui activ biologic în locul şi starea în care 
se găseşte în prezent. O entitate ia în considerare acest obiectiv atunci când 
stabileşte rata de actualizare adecvată şi când estimează fluxurile de trezorerie 
nete preconizate. În procesul de determinare a valorii actualizate a fluxurilor 
de trezorerie nete preconizate, o entitate include fluxurile de trezorerie nete 
pe care participanţii de pe piaţă le aşteaptă a fi generate pe cele mai relevante 
pieţe.

26. O entitate nu include fluxurile de trezorerie pentru finanţarea activelor, impo-
zitelor sau pentru restabilirea activelor biologice după recoltare (de exemplu, 
cos tul replantării copacilor după recoltare într-o plantaţie forestieră).

27. În momentul în care se convine preţul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii 
obiective, vânzătorii şi cumpărătorii interesaţi şi în cunoştinţă de cauză iau în 
considerare posibilitatea ca fluxurile de trezorerie să varieze. Prin urmare, va-
loarea justă reflectă posibilitatea apariţiei unor astfel de variaţii. În consecinţă, o 
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entitate include așteptările privind posibilele variaţii ale fluxurilor de trezorerie 
fie în fluxurile de trezorerie preconizate, fie în rata de actualizare, fie într-o 
combinaţie a celor două. Pentru determinarea ratei de actualizare, o entitate 
utilizează ipoteze consecvente cu acelea folosite pentru estimarea fluxurilor 
de trezorerie preconizate, pentru a evita ca anumite ipoteze să fie ignorate sau 
luate în considerare de două ori.

28. Uneori, valoarea justă poate fi aproximată prin cost, în special în cazul în care: 

(a) Au avut loc puţine transformări biologice din momentul suportării 
costurilor iniţiale (de exemplu, pentru puieţii de pomi fructiferi plantaţi 
ori pentru efectivele de animale nou-dobândite chiar înainte de data de 
raportare); sau

(b) Nu se aşteaptă ca impactul transformării biologice asupra preţului să 
fie semnificativ (de exemplu, pentru creşterea iniţială într-o plantaţie de 
pini care are un ciclu de producţie de 30 de ani).

29. Activele biologice sunt adesea ataşate fizic de terenul pe care se află (de 
exemplu, copacii dintr-o plantaţie forestieră). Este posibil ca pentru activele 
biologice care sunt ataşate de teren să nu existe o piaţă separată, dar să existe o 
piaţă activă pentru activele combinate, adică pentru activele biologice, terenul 
viran şi amenajările acestuia, considerate ca un pachet. Pentru determinarea 
valorii juste a activelor biologice, o entitate poate să utilizeze informaţii referi-
toare la activele combinate. De exemplu, valoarea justă a terenului viran şi a 
amenajărilor acestuia poate fi dedusă din valoarea justă a activelor combinate 
pentru a stabili valoarea justă a activelor biologice.

Câştiguri şi pierderi

30. Un câştig sau o pierdere rezultând la momentul recunoaşterii iniţiale a 
unui activ biologic la valoarea justă minus costurile generate de vânzare 
şi dintr-o modificare a valorii juste minus costurile generate de vânzare a 
unui activ biologic trebuie inclus(ă) în surplusul sau deficitul perioadei în 
care apare.

31. La recunoaşterea iniţială a unui activ biologic se poate înregistra o pierdere, 
deoarece pentru determinarea valorii juste minus costurile generate de vânzare 
a unui activ biologic sunt deduse costurile generate de vânzarea activului bio-
logic. La recunoaşterea iniţială a unui activ biologic poate apărea un câştig, de 
exemplu, atunci când se naşte un viţel.

32. Un câştig sau o pierdere rezultând la momentul recunoaşterii iniţiale a 
produselor agricole la valoarea justă minus costurile generate de vânzare 
trebuie inclus(ă) în surplusul sau deficitul perioadei în care apare.

33. La recunoaşterea iniţială a produselor agricole poate apărea un câştig sau o 
pierdere ca urmare a recoltării.
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Incapacitatea de a evalua în mod fiabil valoarea justă

34. Se presupune că valoarea justă a unui activ biologic poate fi evaluată în 
mod fiabil. Totuşi, prezumţia poate fi respinsă numai în cazul recunoaşterii 
iniţiale a unui activ biologic pentru care nu sunt disponibile preţuri sau 
valori determinate pe piaţă şi pentru care estimările alternative ale valorii 
juste sunt în mod clar lipsite de fiabilitate. Într-un astfel de caz, activul bio
logic în cauză trebuie evaluat la costul său minus orice amortizare cumulată 
şi orice pierderi din depreciere cumulate. Odată ce valoarea justă a unui 
astfel de activ biologic poate fi evaluată în mod fiabil, o entitate trebuie să 
îl evalueze la valoarea justă minus costurile generate de vânzare. 

35. Prezumţia de la punctul 34 poate fi respinsă doar la recunoaşterea iniţială. O 
entitate care a evaluat anterior un activ biologic la valoarea lui justă minus 
costurile generate de vânzare continuă să evalueze activul biologic la valoarea 
lui justă minus costurile generate de vânzare până la cedarea acestuia.

36. În toate cazurile, o entitate evaluează produsele agricole la momentul recoltării 
la valoarea justă minus costurile generate de vânzare. Prezentul standard reflectă 
ideea că valoarea justă a produselor agricole în momentul recoltării poate fi 
întotdeauna evaluată în mod fiabil.

37. La determinarea costului, a amortizării cumulate şi a pierderilor din depreciere 
cumulate, o entitate aplică IPSAS 12, IPSAS 17, IPSAS 21, Deprecierea ac-
tivelor generatoare de fluxuri nemonetare, şi IPSAS 26, Deprecierea activelor 
generatoare de numerar.

Prezentarea informaţiilor
Aspecte generale

38. O entitate trebuie să prezinte câştigul sau pierderea agregat(ă) care rezultă 
în cursul perioadei curente provenind din recunoaşterea iniţială a activelor 
biologice şi a produselor agricole şi din modificarea valorii juste minus 
costurile generate de vânzare a activelor biologice.

39. O entitate va furniza o descriere a activelor biologice făcând distincţie între 
activele biologice consumabile şi cele productive şi între activele biologice 
deţinute în vederea vânzării şi cele deţinute în vederea distribuirii gratuite 
sau la un preţ nominal.

40. Activele biologice consumabile sunt cele deţinute pentru recoltă ca produs 
agricol sau pentru vânzare ori distribuire gratuită sau la un cost nominal ca 
active biologice. Exemple de active biologice consumabile sunt animalele 
sau plantele pentru o singură utilizare, cum ar fi animalele destinate producţiei 
de carne, animalele deţinute în vederea vânzării, peştii din fermele piscicole, 
culturile precum cele de porumb şi de grâu, produsele unei plante productive 
şi copacii crescuţi pentru cherestea. Activele biologice productive sunt acele 
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active biologice care sunt utilizate în mod repetat şi continuu pentru o perioadă 
mai mare de un an într-o activitate agricolă. Activele biologice productive nu 
sunt produse agricole, ci mai degrabă sunt deținute pentru a genera produse. 
Exemplele de tipuri de animale care sunt active biologice productive includ 
animalele pentru reproducere (inclusiv peşti şi păsări), animalele folosite pentru 
producerea laptelui, precum şi oile sau alte tipuri de animale folosite pentru 
producerea lânii. Exemplele de tipuri de plante care sunt active biologice 
productive includ copacii din care se recoltează fructe, viţa-de-vie şi arbuştii 
cultivaţi pentru fructe, nuci, sevă, răşină, cherestea şi produse din frunze.

41. Prezentările de informaţii prevăzute la punctul 39 vor lua forma unei descrieri 
cantitative. Descrierea cantitativă poate fi însoţită de o descriere narativă.

42. Pentru realizarea prezentărilor de informaţii prevăzute la punctul 39, o entitate 
este de asemenea încurajată să facă distincţie între activele biologice mature şi 
cele imature, după caz. Aceste distincţii oferă informaţii care pot fi utile pentru 
evaluarea plasării în timp a fluxurilor de trezorerie viitoare şi a potenţialului de 
servicii. O entitate prezintă şi fundamentul unor astfel de distincţii.

43. Activele biologice mature sunt cele care au atins stadiul de recoltare (pentru 
activele biologice consumabile) sau care pot fi utilizate pentru recoltări periodice 
(pentru activele biologice productive).

44. Dacă nu sunt prezentate în altă parte în cadrul informaţiilor publicate cu 
situaţiile financiare, o entitate trebuie să descrie următoarele: 

(a) Natura activităţilor sale care implică fiecare grup de active biologice; 
şi

(b) Evaluările sau estimările nefinanciare ale cantităţilor fizice ale:

(i) Fiecărui grup de active biologice ale entităţii la sfârşitul peri-
oadei; şi

(ii) Rezultatelor produselor agricole în cursul perioadei.

45. O entitate trebuie să prezinte metodele şi ipotezele semnificative utilizate 
pentru determinarea valorii juste a fiecărui grup de produse agricole în 
momentul recoltării şi a fiecărui grup de active biologice.

46. O entitate trebuie să prezinte valoarea justă minus costurile generate de 
vânzare a produselor agricole recoltate în cursul perioadei, determinată 
în momentul recoltării.

47. O entitate trebuie să prezinte: 

(a) Existenţa şi valorile contabile ale activelor biologice asupra cărora 
dreptul de proprietate este limitat şi valorile contabile ale activelor 
biologice oferite drept garanţii pentru datorii;
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(b) Natura şi gradul restricţiilor privind utilizarea de către entitate a 
activelor biologice sau capacitatea acesteia de a vinde active bio
logice;

(c) Valoarea angajamentelor pentru dezvoltarea sau achiziţia de active 
biologice; şi 

(d) Strategiile de gestionare a riscurilor financiare aferente activităţii 
agricole.

48. O entitate trebuie să prezinte o reconciliere a modificărilor valorii contabile 
a activelor biologice între începutul şi sfârşitul perioadei curente. Recon
cilierea trebuie să includă: 

(a) Câştigul sau pierderea din modificările valorii juste minus costurile 
generate de vânzare, prezentat(ă) separat pentru activele biologice 
productive şi pentru activele biologice consumabile;

(b) Creşterile datorate achiziţiilor;

(c) Creşterile datorate activelor dobândite prin intermediul altor tran-
zacţii decât cele de schimb;

(d) Scăderile datorate vânzărilor;

(e) Scăderile datorate distribuirii gratuite sau la un preţ nominal;

(f) Reducerile datorate recoltării;

(g) Creşterile rezultate din combinări de operațiuni din sectorul public;

(h) Diferenţele nete de curs valutar rezultate din conversia situaţiilor 
financiare într-o monedă de prezentare diferită şi din conversia 
operaţiunilor din străinătate în moneda de prezentare a entităţii 
raportoare; şi

(i) Alte modificări.

49. Valoarea justă minus costurile generate de vânzare a unui activ biologic se poate 
modifica atât ca urmare a unor modificări fizice, cât şi ca urmare a variaţiei 
preţurilor pe piaţă. Prezentarea separată a modificărilor fizice şi a variaţiei 
preţurilor este utilă pentru evaluarea performanţei perioadei curente şi a perspec-
tivelor viitoare, mai ales atunci când ciclul de producţie depăşeşte un an. În 
astfel de cazuri, o entitate este încurajată să prezinte, pe grupuri sau în alt mod, 
valoarea modificării valorii juste minus costurile generate de vânzare inclusă 
în surplus sau deficit datorată modificărilor fizice şi variaţiei preţului. Aceste 
informaţii sunt în general mai puţin utile atunci când ciclul de producţie este 
mai mic de un an (de exemplu, în cazul creşterii de găini sau al cultivării de 
cereale).
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50. Transformarea biologică generează diverse tipuri de modificări fizice – creştere, 
degenerare, producție şi reproducere, fiecare dintre ele putând fi observată şi 
evaluată. Fiecare dintre aceste modificări fizice are o influenţă directă asupra 
beneficiilor economice viitoare sau a potenţialului de servicii. O modificare 
a valorii juste a unui activ biologic datorată recoltării este, de asemenea, o 
modificare fizică. 

51. Activitatea agricolă este deseori expusă riscurilor climaterice, bolilor şi altor 
riscuri naturale. Dacă are loc un eveniment care generează un element semnifi-
cativ de venit sau cheltuială, natura şi valoarea acelui element sunt prezentate în 
conformitate cu IPSAS 1. Exemple de astfel de evenimente includ epidemiile, 
inundaţiile, secetele sau îngheţurile semnificative şi invaziile de insecte. 

Prezentări suplimentare de informaţii pentru activele biologice în cazul în care 
valoarea justă nu poate fi evaluată în mod fiabil

52. În cazul în care o entitate evaluează activele biologice la costul lor minus 
orice amortizare cumulată şi orice pierderi din depreciere cumulate (a se 
vedea punctul 34) la sfârşitul perioadei, entitatea trebuie să prezinte pentru 
astfel de active biologice: 

(a) O descriere a activelor biologice; 

(b) O explicaţie a motivului pentru care valoarea justă nu poate fi eva-
luată în mod fiabil;

(c) Dacă este posibil, intervalul de estimări în care este cel mai probabil 
să se încadreze valoarea justă;

(d) Metoda de amortizare utilizată; 

(e) Duratele de viaţă utilă sau ratele de amortizare folosite; şi

(f) Valoarea contabilă brută şi amortizarea cumulată (agregată cu 
pierderile din depreciere cumulate) la începutul şi la sfârşitul peri-
oadei.

53. În cazul în care, în cursul perioadei curente, o entitate evaluează activele 
biologice la costul lor minus orice amortizare cumulată şi orice pierderi 
din depreciere cumulate (a se vedea punctul 34), aceasta trebuie să pre zinte 
orice câştig sau pierdere recunoscut(ă) la cedarea unor astfel de active 
biologice, iar reconcilierea impusă de punctul 48 trebuie să prezinte se-
pa rat valorile aferente activelor biologice în cauză. În plus, reconcilierea 
trebuie să includă următoarele valori cuprinse în surplusul sau deficitul 
asociat activelor biologice respective: 

(a) Pierderile din depreciere;
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(b) Reluările de pierderi din depreciere; şi

(c) Amortizarea.

54. Dacă valoarea justă a activelor biologice evaluate anterior la costul lor 
minus orice amortizare cumulată şi orice pierderi din depreciere cumu
late devine evaluabilă în mod fiabil în cursul perioadei curente, o entitate 
trebuie să prezinte pentru astfel de active biologice: 

(a) O descriere a activelor biologice;

(b) O explicaţie a motivului pentru care valoarea justă a devenit eva-
luabilă în mod fiabil; şi

(c) Efectul modificării.

Prevedere tranzitorie
55. [Eliminat]

Data intrării în vigoare
56. O entitate trebuie să aplice prezentul standard pentru situaţiile financiare 

anuale care acoperă perioadele care încep la 1 aprilie 2011 sau ulterior 
acestei date. Se încurajează aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate 
aplică prezentul standard pentru o perioadă care începe anterior datei de 
1 aprilie 2011, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

56A. Punctele 55 şi 57 au fost modificate de IPSAS 33, Adoptarea pentru prima 
dată a Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 
(IPSASuri) pe bază de angajamente, emis în ianuarie 2015. O entitate tre-
buie să aplice respectivele amendamente pentru situaţiile financiare anuale 
care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei 
date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică 
IPSAS 33 pentru o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, 
atunci amendamentele trebuie aplicate şi pentru acea perioadă anterioară.

56B. Punctele 34 și 48 au fost modificate de documentul Îmbunătățiri la IPSASuri 
2015, emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivele amen
damente pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care 
încep la 1 ianuarie 2017 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea 
anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o 
perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2017, entitatea trebuie 
să prezinte acest fapt.

56C. Punctele 2, 3, 5, 6, 9, 28 și 40 au fost modificate și punctele 9A, 9B și 9C 
au fost adăugate de documentul Îmbunătățiri la IPSASuri 2015, emis în 
aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente pentru 
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situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 1 ianuarie 
2017 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. 
Dacă o entitate aplică acele amendamente pentru o perioadă anterioară, ea 
trebuie să prezinte acest fapt. O entitate trebuie să aplice aceste amenda
mente retroactiv, în conformitate cu IPSAS 3, Politici contabile, modificări 
ale estimărilor contabile și erori.

56D. În perioada de raportare în care sunt aplicate pentru prima dată amen
damentele la IPSAS 17 și IPSAS 27 din partea a IV-a a documentului 
Îm bunătățiri la IPSASuri 2015, nu este necesar ca o entitate să prezinte 
informațiile cantitative prevăzute la punctul 33 litera (f) din IPSAS 3 
pentru perioada curentă. Totuși, o entitate trebuie să prezinte informațiile 
cantitative prevăzute de punctul 33 litera (f) din IPSAS 3 pentru fiecare 
perioadă anterioară prezentată.

56E. Punctele 7 și 8 au fost eliminate de documentul Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis în aprilie 2016. O entitate trebuie să aplice respectivele amendamente 
pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele care încep la 
1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. Se încurajează aplicarea anterior 
acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentele pentru o perioadă care 
începe anterior datei de 1 ianuarie 2018, entitatea trebuie să prezinte acest 
fapt.

56F. Punctul 48 a fost modificat de IPSAS 40, Combinări de operațiuni din 
sectorul public, emis în ianuarie 2017. O entitate trebuie să aplice acest 
amendament pentru situațiile financiare anuale care acoperă perioadele 
care încep la 1 ianuarie 2019 sau ulterior acestei date. Se încurajează apli
carea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică amendamentul pentru 
o perioadă care începe anterior datei de 1 ianuarie 2019, entitatea trebuie 
să aplice în același timp IPSAS 40.

57. Atunci când o entitate adoptă IPSAS-urile pe bază de angajamente conform 
definiţiei din IPSAS 33, Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Inter-
na ţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an-
gajamente, în scopuri de raportare financiară ulterior acestei date de intrare în 
vigoare, prezentul standard se aplică situaţiilor financiare anuale ale entităţii 
care acoperă perioadele care încep la data adoptării IPSAS-urilor sau ulterior 
acestei date.
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Anexă

Amendamente la alte IPSAS-uri
[Eliminată]
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Bază pentru concluzii
Prezenta Bază pentru concluzii însoţeşte, dar nu face parte din IPSAS 27. 

Introducere

BC1. Programul IPSASB de convergenţă cu IFRS-urile este un element important în 
programul de lucru al IPSASB. Politica IPSASB este de a dezvolta IPSAS-uri pe 
bază de angajamente care să fie convergente cu IFRS-urile emise de către IASB 
atunci când este adecvat pentru entităţile din sectorul public.

BC2. IPSAS-urile pe bază de angajamente care sunt convergente cu IFRS-urile păstrează 
dispoziţiile, structura şi textul IFRS-urilor, cu excepţia cazului în care există un 
motiv specific sectorului public care să justifice o abatere. Abaterea de la IFRS-ul 
echivalent are loc atunci când dispoziţiile sau terminologia din IFRS nu sunt 
adecvate pentru sectorul public sau atunci când este necesară includerea unui 
comentariu sau a unor exemple suplimentare pentru a ilustra anumite dispoziţii în 
contextul sectorului public. Diferenţele dintre IPSAS-uri şi IFRS-urile echivalente 
sunt identificate în Comparaţia cu IFRS inclusă în fiecare IPSAS.

Active biologice deţinute pentru prestarea sau furnizarea de servicii 

BC3. IPSASB a admis faptul că în cadrul sectorului public activele biologice sunt 
deseori deţinute pentru prestarea sau furnizarea de servicii. Exemplele de astfel 
de active biologice includ caii şi câinii pentru poliţie și plantele şi copacii din 
parcuri şi grădini folosiţi în scopuri recreaţionale. IPSASB a concluzionat că astfel 
de active biologice nu sunt deţinute pentru a fi folosite într-o activitate agricolă 
deoarece nu sunt gestionate în mod normal cu scopul de a evalua şi monitoriza 
schimbările calitative şi cantitative datorate transformării biologice sau recoltei, 
aşa cum este descris la punctul 10. Pentru a clarifica faptul că astfel de active bio-
logice nu sunt tratate în prezentul standard, IPSASB a decis să includă o derogare 
de la domeniul de aplicare la punctul 3 litera (d) care prevede că standardul nu 
se aplică activelor biologice deţinute pentru prestarea sau furnizarea de servicii. 
Punctul 4 oferă exemple de astfel de derogări de la domeniul de aplicare. 

Definiția activităţii agricole

BC4. În anumite jurisdicţii, activele biologice care fac parte din activitatea agricolă 
pot fi vândute sau distribuite către alte entităţi din sectorul public, organizaţii 
nonguvernamentale sau alte entităţi gratuit sau la un preţ nominal. În timp ce 
IAS 41, Agricultura, pe care se bazează prezentul standard, tratează activitatea 
agri colă comercială, IPSASB a concluzionat că activele biologice deţinute în 
ve derea distribuirii gratuite sau la un preţ nominal ar trebui să fie incluse în de-
finiţia activităţii agricole, deoarece astfel de tranzacţii sunt frec  ven te în sectorul 
public. IPSASB a modificat prin urmare definiţia faţă de cea din IAS 41 pentru a 
include referinţe la activele biologice deţinute în vederea dis tribuirii gratuite sau 
la un preţ nominal.
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Subvenţii guvernamentale

BC5. IAS 41 menţionează dispoziţii şi îndrumări pentru contabilizarea subvenţiilor 
gu vernamentale aferente activelor biologice care diferă faţă de dispoziţiile din 
IAS 20, Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor 
legate de asistenţa guvernamentală. IPSAS 27 nu conţine dispoziţii şi îndrumări 
pentru subvenţiile guvernamentale, dat fiind faptul că în IPSAS 23, Venituri din alte 
tranzacţii decât cele de schimb (impozite şi transferuri), sunt prevăzute dispoziţii 
şi îndrumări cu privire la subvenţiile guvernamentale în alte tranzacţii decât cele 
de schimb. În opinia IPSASB, contabilizarea subvenţiilor guvernamentale aferente 
activelor biologice nu ar trebui să varieze faţă de dispoziţiile din IPSAS 23.

Active biologice şi active agricole dobândite prin intermediul altor tranzacţii 
decât cele de schimb

BC6. O entitate poate să dobândească un activ biologic sau un produs agricol în alte 
tran zacţii decât cele de schimb. În conformitate cu prezentul standard, aceste 
active vor fi evaluate la valoarea justă minus costurile generate de vânzare. 
IPSAS 23 prevede că activele dobândite prin intermediul unei alte tranzacţii de-
cât cea de schimb ar trebui să fie evaluate iniţial la valoarea justă la data achiziţiei. 
Ca rezultat al diferitelor dispoziţii privind evaluarea, IPSASB a luat în consi derare 
baza adecvată de evaluare pentru activele biologice dobândite în alte tranzacţii 
decât cele de schimb.

BC7.  IPSASB a dezbătut diverse abordări pentru evaluarea activelor biologice şi a pro-
duselor agricole dobândite prin intermediul altor tranzacţii decât cele de schimb. 
Mai precis, au fost luate în considerare următoarele trei abordări: 

(a) Abordarea 1: Evaluarea tuturor activelor biologice şi a produselor agricole 
dobândite prin intermediul altor tranzacţii decât cele de schimb folosind 
IPSAS 23 (adică excluderea tuturor activelor biologice şi a produselor 
agricole dobândite prin intermediul altor tranzacţii decât cele de schimb 
de la dispoziţiile privind evaluarea din prezentul standard);

(b) Abordarea 2: Evaluarea tuturor activelor biologice şi a produselor agricole 
dobândite prin intermediul altor tranzacţii decât cele de schimb folosind 
prezentul standard (adică excluderea tuturor activelor biologice şi a pro-
duselor agricole de la dispoziţiile privind evaluarea din IPSAS 23); şi

(c) Abordarea 3: Utilizarea atât a IPSAS 23, cât şi a prezentului standard pen-
tru evaluarea activelor biologice şi a produselor agricole dobândite în alte 
tranzacţii decât cele de schimb.

BC8. IPSASB a respins abordarea 1 deoarece activele biologice şi produsele agricole 
dobândite în tranzacţii de schimb şi în alte tranzacţii decât cele de schimb vor 
fi evaluate diferit. IPSASB a convenit că nu există niciun motiv pentru a evalua 
activele biologice şi produsele agricole dobândite în alte tranzacţii decât cele de 
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schimb într-un mod diferit faţă de cele dobândite în tranzacţii de schimb, dat fiind 
faptul că activele sunt la fel.

BC9. În analiza celei de-a treia abordări, IPSASB a luat în considerare dis poziţiile din 
cadrul IPSAS 23 în legătură cu evaluarea altor tipuri de active. Punctul 13 din 
IPSAS 23 prevede că: „... dacă unei entităţi raportoare i se impune să plătească 
costurile de livrare şi instalare aferente transferului unui element al unei instalaţii 
de la o altă entitate, atunci acele costuri sunt recunoscute separat faţă de venitul 
din transferul elementului instalaţiei. Costurile de livrare şi instalare sunt incluse 
în valoarea recunoscută drept un activ în conformitate cu IPSAS 17”. Acest lucru 
presupune ca pentru alte active entitatea să ia în considerare dispoziţiile privind 
evaluarea din alte IPSAS-uri, precum şi pe cele din IPSAS 23 privind evaluarea 
iniţială pentru activele dobândite prin intermediul altor tranzacţii decât cele de 
schimb.

BC10. O caracteristică suplimentară relevantă pentru evaluarea activelor biologice este 
costul generat de vânzare. IPSASB a concluzionat prin urmare că, în conformitate 
cu abordarea 3, o entitate ia în considerare atât dispoziţiile din IPSAS 23, cât şi 
pe cele din prezentul standard în ceea ce priveşte evaluarea activelor biologice 
şi a produselor agricole dobândite în alte tranzacţii decât cele de schimb la valoa-
rea justă minus costurile generate de vânzare la momentul recunoaşterii lor iniţiale. 
IPSASB a remarcat faptul că acesta este acelaşi rezultat cu cel de la abordarea 2.

Active biologice şi produse agricole distribuite gratuit sau la un preţ nominal

BC11. IAS 41 tratează doar activele biologice şi produsele agricole care vor fi vândute. 
În sectorul public, astfel de active pot fi gestionate cu scopul de a le distribui 
gra tuit sau la un preţ nominal. Unii respondenţi la Proiectul de expunere 36, Agri-
cul tura, au exprimat o opinie conform căreia ar trebui realizată o distincţie în tre 
recunoaşterea şi evaluarea activelor biologice deţinute în vederea vânzării într-o 
tranzacţie de schimb şi cele ale activelor biologice deţinute în vederea distribuirii 
gratuite sau la un preţ nominal. Principiul a fost stabilit în IPSAS 12, Stocuri, și 
conform acestuia stocurile deţinute în vederea distribuirii gratuite sau la un preţ 
no minal ar trebui evaluate la cea mai mică valoare dintre cost şi costul curent 
de înlocuire. Costul nu reprezintă o opţiune disponibilă în prezentul standard, cu 
excepţia cazului în care se aplică punctul 34. Costul curent de înlocuire este definit 
ca fiind costul pe care l-ar suporta o entitate pentru a dobândi activul la data de 
raportare şi este o aproximare a valorii juste minus costurile generate de vânzare. 
În consecinţă, abordarea din Proiectul de expunere 36 nu a fost modificată. 

BC12. Unii respondenţi la proiectul de expunere au pus sub semnul întrebării dacă 
pier derile şi câştigurile care provin din utilizarea evaluării la valoarea justă ar 
trebui să fie raportate în situaţia performanţei financiare în timpul procesului 
de transformare. IPSASB este de părere că pierderile şi câştigurile care provin 
din evaluarea la valoarea justă ar trebui să fie raportate în situaţia performanţei 
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financiare deoarece o astfel de raportare oferă informaţii utile privind răspunde rea 
în timpul procesului de transformare biologică. Entităţile pot decide să realizeze 
prezentări suplimentare de informaţii pentru a explica impactul acestor schimbări 
raportate în valoarea justă.

Prezentarea informaţiilor

BC13. IPSASB a luat în considerare dacă sunt justificate şi alte prezentări de informaţii 
pentru a trata aspectele specifice sectorului public şi a adăugat dispoziţii de 
prezentare a informaţiilor pentru:

(a) A distinge între activele biologice productive şi cele consumabile. Această 
distincţie este necesară deoarece Manualul Statisticilor Financiare Guver-
namentale (GFS) din 2001 (GFSM 2001) clasifică activele consumabile ca 
fiind stocuri, în timp ce prezentul standard le clasifică drept active biologice. 
Distincţia permite o mai bună reconciliere între situaţiile financiare ale unei 
entităţi întocmite în conformitate cu IPSAS-urile şi evaluările statistice. 

(b) A distinge între activele biologice deţinute în vederea vânzării şi cele deţinute 
în vederea distribuirii gratuite sau la un preţ nominal. IPSASB consideră că 
această distincţie este necesară pentru a permite utilizatorilor să determine 
câştigurile şi pierderile nerealizate din activele biologice deţinute în vederea 
distribuirii gratuite sau la un preţ nominal.

(c) A identifica activele biologice dobândite prin intermediul altor tranzacţii 
decât cele de schimb şi activele biologice deţinute în vederea distribuirii 
gratuite sau la un preţ nominal în cadrul reconcilierii modificărilor valorilor 
contabile ale activelor biologice la începutul şi la sfârşitul perioadei curente. 
Această prezentare de informaţii este impusă pentru a oferi informaţii 
adec vate privind alte tranzacţii decât cele de schimb, care sunt incluse în 
do meniul de aplicare al prezentului standard.

(d) A prezenta informaţii separate privind modificările valorii juste minus costu-
rile generate de vânzare ca rezultat al altor tranzacţii decât cele de schimb 
pentru activele biologice deţinute în vederea vânzării şi pentru activele 
biologice deţinute în vederea distribuirii gratuite sau la un preţ nominal. 
Este importantă furnizarea informaţiilor privind valoarea câştigurilor şi 
pierderilor atribuite activelor biologice care se intenţionează a fi distribuite 
gratuit sau la un preţ nominal, pentru a putea ajuta utilizatorii situaţiilor 
financiare să evalueze costul programelor guvernamentale.

(e) A descrie natura şi gradul restricţiilor impuse privind utilizarea de către 
entitate a activelor biologice sau capacitatea acesteia de a vinde activele 
biologice, precum valorile totale şi restricţionate ale unor astfel de active. 
IPSASB este de părere că astfel de prezentări oferă informaţii utile privind 
capacitatea unei entităţi de a vinde produse agricole la valoarea justă şi 
privind evaluarea realizată.
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Prevederi tranzitorii

BC14. IAS 41 nu conţine prevederi tranzitorii pentru entităţile care adoptă pentru prima 
dată contabilitatea pe bază de angajamente. Atunci când a fost emis, prezentul 
standard conţinea astfel de prevederi pentru a ajuta entităţile să aplice prezentul 
standard atunci când adoptă pentru prima dată contabilitatea pe bază de angaja-
mente. De atunci, aceste prevederi au fost înlocuite de îndrumări în IPSAS 33, 
Adoptarea pentru prima dată a Standarde lor Internaționale de Contabilitate 
pentru Sectorul Public (IPSAS-uri) pe bază de an gajamente.

Revizuirea IPSAS 27 ca rezultat al părții a II-a a documentului Îmbunătățiri la 
IPSASuri 2015: aspecte semnalate de părțile interesate

BC15. Părțile interesate au indicat faptul că IPSAS-urile se referă în mod inconsecvent 
la activele imobilizate deținute în vederea vânzării și grupurile destinate cedării. 
IPSASB a ajuns la concluzia că IFRS 5, Active imobilizate deținute în vederea 
vânzării și activități întrerupte, poate fi adecvat pentru sectorul public doar în 
anumite circumstanțe, din următoarele motive:

(a) Vânzările de active din sectorul public nu pot fi finalizate în termen de un 
an din cauza nivelurilor de aprobări necesare. Se ridică astfel problema 
relevanței și consistenței informației furnizate în conformitate cu IFRS 5. 
În special, IPSASB a remarcat că, în conformitate cu IFRS 5, activele 
imobilizate deținute în vederea vânzării nu sunt amortizate. IPSASB este 
preocupat de faptul că neamortizarea activelor pentru o perioadă lungă de 
timp poate fi inadecvată.

(b) Multe active din sectorul public sunt cedate prin transfer sau distribuite gra-
tuit sau pentru o contravaloare nominală. Întrucât IFRS 5 tratează vânzările 
la valoarea justă, dispozițiile privind evaluarea și prezentarea informațiilor 
nu pot furniza informații relevante pentru aceste transferuri. Totuși, IPSASB 
recunoaște că dispozițiile privind evaluarea și prezentarea informațiilor din 
IFRS 5 pot fi adecvate atunci când se intenționează ca vânzările să aibă loc 
la valoarea justă.

(c) Multe activități întrerupte din sectorul public sunt operațiuni care anterior au 
furnizat servicii gratuite sau la un cost nominal. Având în vedere că IFRS 5 
tratează activitățile întrerupte care au fost fie unități generatoare de numerar, 
fie un grup de unități generatoare de numerar înainte de cedare sau clasificate 
drept deținute în vederea vânzării, este posibil ca dispozițiile de prezen-
tare a informațiilor să nu furnizeze informații relevante pentru activitățile 
întrerupte din sectorul public. Cu toate acestea, IPSASB recunoaște că 
dispozițiile de prezentare a informațiilor din IFRS 5 pot fi adecvate atunci 
când activitățile întrerupte au fost anterior fie unități generatoare de numerar, 
fie unul sau mai multe grupuri de unități generatoare de numerar.

 Deoarece IPSASB a ajuns la concluzia că IFRS 5 ar putea fi adecvat în sectorul 
public doar în circumstanțe limitate, acesta a fost de acord să elimine referințele 
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din IPSAS-uri la standardele internaționale sau naționale de contabilitate relevante 
care tratează activele imobilizate deținute în vederea vânzării și activitățile între-
rupte. IPSASB avea preocupări legate de faptul că menținerea acestei referințe 
poate avea ca rezultat aplicarea de către entități a dispozițiilor din IFRS 5 în 
circumstanțe în care acest lucru nu ar fi adecvat. IPSASB a precizat că IPSAS 3, 
Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori, furnizează în-
drumări referitoare la selectarea politicilor contabile pentru tranzacțiile care nu 
sunt tratate în mod special în IPSAS-uri. Aceste îndrumări ar permite entităților 
să adopte o politică contabilă care este consecventă cu IFRS 5 atunci când entitatea 
consideră că acest lucru este adecvat.

Revizuirea IPSAS 27 ca rezultat al documentului Amendamente cu domeniu de 
aplicare limitat, emis de IASB în iunie 2014

BC16. IPSASB a analizat revizuirile la IAS 41 incluse în amendamentele cu domeniu 
de aplicare limitat intitulate Agricultura: Plante productive (Amendamente la 
IAS 16 și IAS 41) emise de IASB în iunie 2014 și a fost de acord, în general, că 
nu existau motive specifice sectorului public pentru a nu adopta amendamentele.

Revizuirea IPSAS 27 ca rezultat al documentului Aplicabilitatea IPSASurilor, 
emis de IPSASB în aprilie 2016

BC17. IPSASB a emis documentul Aplicabilitatea IPSAS-urilor în aprilie 2016. Această 
reglementare modifică referințele din toate IPSAS-urile astfel: 

(a) Elimină punctele standard privind aplicabilitatea IPSAS-urilor în cazul 
„entităților din sectorul public, cu excepția GBE-urilor” din secțiunea 
referitoare la domeniul de aplicare al fiecărui standard;

(b) Înlocuiește termenul „GBE” cu termenul „entități comerciale din sectorul 
public”, după caz; și

(c) Modifică punctul 10 din Prefața la Standardele Internaționale de Conta-
bilitate pentru Sectorul Public furnizând o descriere pozitivă a entităților 
din sectorul public pentru care sunt concepute IPSAS-urile.

 Motivele acestor modificări sunt prezentate în Baza pentru concluzii la IPSAS 1.
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Exemple ilustrative
Prezentele exemple însoţesc, dar nu fac parte din IPSAS 27. 

Extrasele din situaţiile performanţei financiare şi din situaţiile poziţiei financiare sunt 
prezentate pentru a arăta efectele tranzacţiilor descrise mai jos. Aceste extrase nu sunt în 
mod necesar conforme cu toate dispoziţiile privind prezentarea şi descrierea informaţiilor 
din alte standarde.

Primul exemplu ilustrează modul în care pot fi aplicate dispoziţiile de prezentare a infor-
maţiilor din prezentul standard de către o entitate agricolă de producţie a laptelui. 
Prezentul standard încurajează separarea modificărilor valorii juste minus costurile 
gene rate de vân zare a activelor biologice ale unei entităţi în modificări fizice şi modificări 
de preţ. Această separare este reflectată în primul exemplu. Al doilea exemplu ilustrează 
modul de separare a modificărilor fizice de cele de preţ.
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Dispoziţii de prezentare a informaţiilor
Situaţia poziţiei financiare

2 Unei entităţi i se impune furnizarea unei descrieri a activelor biologice făcând o distincţie între activele 
biologice consumabile şi cele productive şi între activele deţinute în vederea vânzării şi cele deţinute în 
ve derea distribuirii gratuite sau la un preţ nominal. Astfel de prezentări de informaţii vor lua forma unor 
descrieri cantitative care pot fi însoţite de o descriere narativă. O entitate este de asemenea încurajată, dar 
nu i se impune, să facă distincţie între activele biologice mature şi cele imature, după caz. O entitate pre-
zintă şi fundamentul unor astfel de distincţii. Prezentul exemplu arată o prezentare de informaţii privind 
ac tivele biologice productive în cadrul situaţiei poziţiei financiare. Informaţiile cu privire la îndeplinirea 
altor dispoziţii de prezentare a informaţiilor sunt prezentate în notele la situaţiile financiare, aşa cum este 
permis.
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Situaţia performanţei financiare

Situaţia modificărilor activelor nete / capitalurilor proprii 
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 Situaţia fluxurilor de trezorerie3

Note

1. Operaţiuni şi activităţi principale

 Entitatea XYZ („Entitatea”) este angajată în producţia laptelui. La 31 decembrie 
20X8, Entitatea deţinea 419 vaci de lapte (active productive mature) şi 137 juninci 
crescute pentru a da lapte în viitor (active productive imature). Entitatea a produs 
157.584 kg de lapte cu o valoare justă minus costurile generate de vânzare de 
518.240 u.m. (valoarea justă a acestui produs agricol este determinată la momen-
tul mulgerii) în cursul exerciţiului încheiat la 31 decembrie 20X8. Entitatea nu 
deţine niciun activ biologic consumabil. 

2. Politici contabile

 Animale şi lapte

 Animalele sunt evaluate la valoarea justă minus costurile generate de vânzare. 
Valoarea justă a animalelor este determinată pe baza preţurilor de piaţă ale ani-
malelor de vârstă, rasă şi merit genetic similare. Laptele este evaluat iniţial la 
valoarea justă minus costurile generate de vânzare la momentul mulgerii. Valoarea 
justă a laptelui este determinată pe baza preţului de piaţă din zona respectivă.

3 Această situaţie a fluxurilor de trezorerie raportează fluxurile de trezorerie obţinute din activităţi de 
exploatare folosind metoda directă. IPSAS 2, Situaţiile fluxurilor de trezorerie, îi impune unei entităţi 
să raporteze fluxurile de trezorerie obţinute din activităţi de exploatare folosind fie metoda directă, fie 
metoda indirectă. IPSAS 2 încurajează folosirea metodei directe.
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3. Active biologice

4. Strategii de gestionare a riscului financiar

 Entitatea este expusă riscurilor financiare care apar din modificări ale preţului 
laptelui. Entitatea nu preconizează că preţul laptelui va scădea semnificativ în 
viitorul previzibil şi, de aceea, nu a încheiat contracte cu instrumente derivate 
sau alte contracte pentru a gestiona riscul scăderii preţului laptelui. Entitatea 
analizează în mod regulat situaţia preţului laptelui, având în vedere nevoia de 
gestionare activă a riscului financiar. 

Modificări fizice şi modificări de preţ

Următorul exemplu ilustrează modul de separare a modificărilor fizice de cele de preţ. 
Separarea modificării valorii juste minus costurile generate de vânzare în partea atribuibilă 
modificărilor fizice şi partea atribuibilă modificărilor de preţ este încurajată, dar nu este 
impusă de prezentul standard.

4 Separarea creşterii valorii juste minus costurile generate de vânzare între partea atribuibilă modificărilor 
fizice şi partea atribuibilă modificărilor de preţ este încurajată, dar nu este impusă de prezentul standard.

5 A se vedea nota de subsol 4.
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Comparaţie cu IAS 41
IPSAS 27, Agricultura, se bazează în principal pe IAS 41, Agricultura (2001), mo-
di ficat până la 31 decembrie 2008. Principalele diferenţe dintre IPSAS 27 şi IAS 41 
sunt următoarele:

● Definiţia „activităţii agricole” include tranzacţiile pentru distribuirea activelor 
biologice gratuit sau la un preţ nominal. IAS 41 nu tratează astfel de tranzacţii.

● Secţiunea privind domeniul de aplicare clarifică faptul că activele biologice 
deţinute pentru prestarea sau furnizarea de servicii nu sunt tratate în prezentul 
standard. IAS 41 nu conţine o astfel de clarificare.

● IAS 41 conţine dispoziţii pentru subvenţiile guvernamentale aferente activelor 
biologice evaluate la valoarea justă minus costurile generate de vânzare. IPSAS 
27 nu conţine dispoziţii şi îndrumări pentru subvenţiile guvernamentale, dat 
fiind faptul că în IPSAS 23, Venituri din alte tranzacţii decât cele de schimb 
(impozite şi transferuri), sunt prevăzute dispoziţii şi îndrumări cu privire la 
subvenţiile guvernamentale în alte tranzacţii decât cele de schimb.

● IPSAS 27 conţine dispoziţii pentru evaluarea la momentul recunoaşterii iniţiale 
şi la fiecare dată de raportare a activelor biologice dobândite prin intermediul 
altor tranzacţii decât cele de schimb.

● Prezentul standard conţine o dispoziţie de prezentare suplimentară de informaţii 
pentru activele biologice pentru care utilizarea de către entitate sau capacitatea 
entităţii de a vinde este supusă unor restricţii.

● Prezentul standard prevede să se facă distincţie între activele biologice con su-
mabile şi cele productive şi între activele biologice deţinute în vederea vân zării 
şi cele deţinute în vederea distribuirii gratuite sau la un cost nominal. Ast fel 
de prezentări de informaţii vor lua forma unor descrieri cantitative care pot fi 
însoţite de o descriere narativă. IAS 41 încurajează entităţile, dar nu le impune 
să furnizeze o descriere cantitativă a fiecărui grup de active biologice, făcând 
distincţie între activele biologice consumabile şi cele productive sau între ac-
tivele biologice mature şi cele imature, după caz. 

● Prezentul standard conţine prevederi tranzitorii privind adoptarea pentru prima 
dată a contabilităţii de angajamente. IAS 41 nu conţine astfel de prevederi 
tranzitorii.

● În anumite situaţii, IPSAS 27 utilizează o terminologie diferită faţă de cea 
din IAS 41. Cel mai semnificativ exemplu este utilizarea termenilor be neficii 
economice viitoare şi potenţial de servicii, surplus sau deficit şi situaţia per-
formanţei financiare în cadrul IPSAS 27. Termenii echivalenţi din IAS 41 sunt 
beneficii economice viitoare, profit sau pierdere şi situaţia rezultatului global.
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