Тумачење SIC–7
Увођење евра
Референце
•
•
•
•
•

IAS 1 Презентација финансијских извештаја (ревидиран 2007. године),
IAS 8 Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке,
IAS 10 Догађаји након извештајног периода,
IAS 21 Ефекти промена девизних курсева (ревидиран 2003. године),
IAS 27 Консолидовани и појединачни финансијски извештаји (измењен у 2008. године).

Питање
1.
Од 1. јануара 1999. године, када почне функционисање Економске и монетарне уније (EMU – Economic
and Monetary Union), евро ће постати важећа валута, а обрачунски курс евра и националних валута земаља–
чланица ће бити неопозиво фиксиран, то јест, ризик од накнадних курсних разлика везан за те валуте се од овог
датума елиминише.
2
Питање се односи на примену IAS 21 при преласку земаља – чланица Европске уније са националних
валута на евро (“прелазак”).

Консензус
3
Захтеве IAS–а 21, који се тичу превођења трансакција у страним валутама и финансијских извештаја
страних пословања у иностранству, треба строго примењивати приликом преласка на нову валуту. Исти принцип
ће важити и за фиксирање курсева земаља које ће се прикључивати Европској монетарној унији у каснијим
фазама.
4.
Ово конкретно значи да:
(а) монетарна девизна средства и обавезе које проистичу из трансакција се и даље преводе у
функционалну валуту по закључном курсу. Евентуалне курсне разлике које настану из тог превођења сместа се
признају као приход или расход, осим што ентитет наставља да примењује постојећу рачуноводствену политику
на позитивне и негативне курсне разлике, везане за заштиту од валутног ризика предвиђене трансакције;
(б) кумулативне курсне разлике које се односе на превођење финансијских извештаја иностраних
пословања признатих у осталим приходима се акумулирају у капиталу и рекласификују се из капитала у добитак
или губитак само приликом отуђења или делимичног отуђења нето инвестиције у инострано пословање; и
(ц) курсне разлике настале из прерачуна обавеза исказаних у валутама земаља–чланица се не укључују у
књиговодствену вредност одговарајућих средстава.

Датум консензуса
Октобар 1997. године

Датум ступања на снагу
Ово тумачење ступа на снагу 01.06.1998. године. Промене рачуноводствених политика се објашњавају у складу са
захтевима IAS 8.
Објављивањем IAS 1 (ревидираног 2007. године) измењена је терминологија у свим IFRS. Осим тога је измењен и
параграф 4. Ентитет примењује те измене за годишње периоде који почињу 1. јануара 2009. године или касније.
Ако ентитет буде примењивао IAS 1 (ревидиран 2007. године) за неки ранији период, примењиваће и измене за
тај ранији период.
Објављивањем IAS 27 (ревидираног 2008. године) измењен је параграф 4(б). Ентитет примењује те измене за
годишње периоде који почињу 1. јула 2009. године или касније. Ако ентитет буде примењивао IFRS 3 (ревидиран
2008. године) за неки ранији период, примењиваће и измене за тај ранији период.

