ПКР Разяснение 7: Въвеждане на еврото
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане
на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни
счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на
Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен
стандарт (МСС) 1 (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 494/2009 на Комисията от 3 юни 2009 година изменящ
Регламент
(ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни
стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския
парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 27
(текст от значение за ЕИП) (в сила от 15.06.2009 г.)
ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 2
Препратки
• (Нов - Регламент (ЕО) № 1274/2008, ОВ L 339, 18/12/2008)
МСС 1 Представяне на
финансови отчети (както е преработен през 2007 г.)
• МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни
оценки и грешки
• МСС 10 Събития след датата на баланса (както е преработен през
2003 г.);
• МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове (както е преработен
през 2003 г.).
• (Нов - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 494/2009, ОВ L 149, 12/06/2009) МСС 27 Консолидирани
и индивидуални финансови отчети (както е преработен 2008 г.)
Въпрос
1. С въвеждането на икономическия и паричен съюз (ИПС) от 1 януари
1999 г. еврото става официална валута и обменните курсове между еврото и
участващите национални валути се фиксират неотменимо, т. е. рискът от
последващи курсови разлики, свързани с тези валути, се елиминира от тази
дата.
2. Въпросът е как се прилага МСС 21 при преминаването от националните
валути на държавите - членки на Европейския съюз, към еврото ("преминаването

към еврото").
Консенсус
3. Изискванията на МСС 21 относно
превалутирането на сделките в
чуждестранна валута и финансовите отчети за чуждестранна дейност трябва де
се прилагат стриктно при преминаването към еврото. Същата обосновка се
прилага и за фиксирането на обменните курсове, когато страните се
присъединяват към ИПС на по-късен етап.
4. (Изм. - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 494/2009, ОВ L 149, 12/06/2009, изм. Регламент (ЕО) № 1274/2008, ОВ L 339, 18/12/2008) В частност това означава, че:
а) паричните активи и пасиви в чуждестранна валута, които са
възникнали в резултат на сделки, трябва да продължат да се превалутират във
функционална валута по заключителния курс. Възникналите в резултат на това
курсови разлики трябва да се признават като приход или разход в момента на
възникването, освен ако предприятието трябва да продължи да прилага
настоящата си счетоводна политика за печалбите или загубите от обмяна на
валута, свързани с хеджирането на валутния риск от планирана сделка;
б) кумулативните курсови разлики, свързани с превръщането на
финансовите отчети за чуждестранни дейности, признати в друг цялостен доход,
трябва да се натрупват в собствен капитал и да се прекласифицират от собствен
капитал в печалбата или загубата само при освобождаване или частично
освобождаване от нетната инвестиция в чуждестранната дейност; и
в) курсовите разлики в резултат на превръщането на задълженията,
деноминирани в националните валути на участващите страни, не трябва да се
включват в балансовата стойност на свързаните с тях активи.
Дата на консенсус
Октомври 1997 г.
Дата на влизане в сила
Настоящото разяснение влиза в сила
на 1 юни 1998 г. Промените в
счетоводната политика се отчитат в съответствие с МСС 8.
(Нов - Регламент (ЕО) № 1274/2008, ОВ L 339, 18/12/2008)МСС 1 (както е
преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освен
това,
той изменя и параграф 4. Предприятието трябва да прилага тези изменения за
годишните
периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага
МСС 1
(преработен 2007 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този
по-ранен
период.
(Нов - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 494/2009, ОВ L 149, 12/06/2009) МСС 27
(изменен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя
параграф 4б). Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди,
започващи на или след 1 юли 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 27
(изменен 2008 г.) за един по-ранен период, изменението се прилага за този
по-ранен период.

