Izmjene i dopune
MSFI-ja 1 Prva primjena međunarodnih standarda financijskog
izvještavanja
U Dodatku D se dodaju točka 39.AG i točka D13. Vrši se izmjena i dopuna točke D1. podtočka (f). Novi tekst je
podvučen a brisani precrtan.

Datum stupanja na snagu
...
39.AG

Odredbama dokumenta Godišnja poboljšanja MSFI iz ciklusa 2018.–2020., izdanog u svibnju 2020.
godine, izvršene su izmjene i dopune točke D1. podtočka (f) i dodana točka D13.A. Subjekt treba
primijeniti navedene izmjene i dopune za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2022. godine ili
kasnije. Dopuštena je i njihova ranija primjena. Ako subjekt primjeni izmjene i dopune na ranija razdoblja,
treba objaviti tu činjenicu.
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Dodatak D
Izuzeća od drugih MSFI-jeva
Ovaj dodatak je sastavni dio ovog MSFI-ja.
D1.

Subjekt može izabrati da koristi jedno ili više sljedećih izuzeća:
...
(f)

kumulativne razlike iz preračunavanja stranih valuta (točke od D12. do D13.A i D13.);

...

Kumulativne razlike iz preračunavanja stranih valuta
...
D13.A

Umjesto primjene točke D12. ili točke D13., ovisni subjekt koji koristi izuzeće iz točke D16. podtočka (a)
može odabrati da u svojim financijskim izvještajima mjeri kumulativne razlike iz preračunavanja stranih
valuta za sva poslovanja u inozemstvu po knjigovodstvenoj vrijednosti koja bi bila uključena u
konsolidirane financijske izvještaje matičnog društva na datum s kojim je matica prešla na MSFI-jeve, ako
nisu napravljena nikakva usklađenja za postupke konsolidacije i za učinke poslovnog spajanja kroz koje je
matično društvo steklo ovisni subjekt. Sličan izbor imaju i pridruženi subjekti, odnosno zajednički
poduhvati koji koriste izuzeće iz točke D16. podtočka (a).
...

2

© IFRS Foundation

Godišnja poboljšanja MSFI standarda ® iz ciklusa 2018.-2020.

Izmjene i dopune
MSFI-ja 9 Finansijski instrumenti
Dodaju se točka 7.1.9, točka 7.2.35 s naslovima, te točka B3.3.6A. Vrše se izmjene i dopune točke B3.3.6. Novi
tekst je podcrtan. Zahtjevi iz točke B3.3.6 ostaju isti, ali su sada uvršteni u točku B3.3.6A.

Poglavlje 7 Datum stupanja na snagu i prijelazne odredbe
7.1 Datum stupanja na snagu
...
7.1.9

Odredbama dokumenta Godišnja poboljšanja MSFI iz ciklusa 2018.–2020., objavljenog u svibnju 2020.,
uvedene su točke 7.2.35 i B3.3.6A, te izvršene izmjene i dopune točke B3.3.6. Subjekt je dužan primijeniti
navedene izmjene i dopune na godišnje periode koji počinju na 1. siječnja 2022. ili kasnije. Ranija primjena
je dozvoljena. Ako subjekt odabere da primijeni izmjene i dopune ranije, treba objaviti tu činjenicu.

7.2 Prijelazne odredbe
...

Prijelazne odredbe za Godišnja poboljšanja MSFI
7.2.35

Subjekt je dužan primijeniti odredbe Godišnjih poboljšanja MSFI iz ciklusa 2018.–2020. na finansijske
obaveze promijenjene ili zamijenjene na početku ili nakon godišnjeg izvještajnog perioda u kojem je
subjekt prvi put primijenio navedene izmjene i dopune.
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Godišnja poboljšanja MSFI standarda® iz ciklusa 2018.-2020., maj/svibanj 2020. godine

Dodatak B
Smjernice za primjenu
Ovaj dodatak je sastavni dio Standarda.
...

Priznavanje i prestanak priznavanja (Poglavlje 3)
...

Prestanak priznavanja financijskih obveza (Odjeljak 3.3)
...
B3.3.6

U smislu točke 3.3.2, uvjeti su značajno drugačiji ako je diskontirana sadašnja vrijednost novčanih tokova
prema novim uvjetima, uključujući sve plaćene naknade, bez iznosa koji su primljeni, i diskontirane
korištenjem izvorne efektivne kamatne stope, različita za najmanje 10 procenata u odnosu na diskontiranu
sadašnju vrijednost preostalih novčanih tokova od početne finansijske obaveze. Kod određivanja tih
plaćenih naknada, ne uključujući primljene iznose, vjerovnik uvrštava samo naknade koje su plaćene ili
primljene između vjerovnika i dužnika, uključujući naknade koje je vjerovnik platio, odnosno primio u ime
dužnika ili obrnuto.

B3.3.6A Ako se zamjena dužničkog instrumenta ili izmjena uvjeta obračuna kao prestanak obaveze, svi nastali
troškovi ili naknade se priznaju kao dio dobiti ili gubitka od prestanka obaveze. Ako se zamjena ili izmjena
ne obračunava kao prestanak obaveze, svim nastalim troškovima i naknadama usklađuje se
knjigovodstvena vrijednost obveze i amortiziraju se tijekom preostalog razdoblja izmijenjene obveze.
...
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Izmjene i dopune
MRS-a 41 Poljoprivreda
Vrše se izmjene i dopune točke 22. i uvodi točka 65. Novi tekst je podvučen a brisani precrtan.

Priznavanje i mjerenje
...
22.

Subjekt ne treba uključiti novčane tokove za financiranje imovine, oporezivanje ili ponovno stvaranje
biološke imovine nakon žetve/berbe (na primjer, trošak ponovne sadnje stabala u šumskom nasadu nakon
sječe).
...

Datum stupanja na snagu i prijelazno razdoblje
...
65.

Objavljivanjem dokumenta Godišnja poboljšanja MSFI iz ciklusa 2018.–2020. u svibnju 2020. godine
izvršene su izmjene i dopune točke 22. Subjekt treba primjenjivati te izmjene i dopune na mjerenje fer
vrijednosti na ili nakon početka prvog godišnjeg izvještajnog razdoblja koje počinje na dan ili nakon 1.
siječnja 2022. godine. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt ove izmjene primjenjuje na neko ranije
razdoblje, treba tu činjenicu i objaviti.
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