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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 211/2005

z dnia 4 lutego 2005

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy
rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) 1 i 2 oraz

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS) nr 12, 16, 19, 32, 33, 38 i 39

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowa-
nia międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szcze-
gólności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1725/2003 (2) przyjęto
określone standardy oraz interpretacje międzynarodowe
istniejące w dniu 1 września 2002 r.

(2) W dniu 19 lutego 2004 r. Rada Międzynarodowych Stan-
dardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała Międzyna-
rodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) 2
„Płatności regulowane akcjami”. IFRS 2 wymaga, aby
przedsiębiorstwa po raz pierwszy przedstawiły w swoich
sprawozdaniach finansowych wpływy z płatności regulo-
wanych akcjami, włącznie z kosztami związanymi z trans-
akcjami, w których opcje na akcje przysługują kierownic-
twu i pracownikom. W przeszłości transakcje, w których
opcje na akcje dla kierownictwa i pracowników nie zostały
ujęte w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa, były
udostępniane w informacji dodatkowej niemającej wpływu
na sprawozdanie z dochodów na rynki kapitałowe.

(3) Konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają, że
IFRS 2 spełnia techniczne warunki przyjęcia określone w
art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002, w szczegól-
ności wymóg sprzyjania europejskiemu dobru
publicznemu.

(4) IFRS 2 nie określa, który model ustalania wartości należy
zastosować. Zamiast tego opisuje jedynie czynniki, które
należy przynajmniej uwzględnić przy szacowania wartości
godziwej płatności regulowanej akcjami. Ma to na celu

zapewnienie rozwoju odpowiednich technik pomiaro-
wych, które dotychczas nie zostały ustanowione dla
wszystkich form płatności regulowanych akcjami (np. nie-
zbywalne długoterminowe opcje na akcje dla pracowni-
ków). W przyszłości mogą zostać opracowane nowe alter-
natywne metody, tak aby zaspokoić potrzeby
przedsiębiorstw, rewidentów oraz inwestorów. Trudności
w oszacowaniu wartości przyszłych cen akcji mogą mieć
w szczególności przedsiębiorstwa od niedawna notowane
lub te bez wystarczających w tym zakresie osiągnięć.

(5) Podczas procesu konsultacji Komisja przyjęła do wiado-
mości krytyczne uwagi zgłoszone przez wiele zaintereso-
wanych stron na temat złożoności IFRS 2 „Płatności regu-
lowane akcjami”. Komisja jest świadoma wszelkich
problemów technicznych związanych z tym standardem,
jak również zagadnień związanych z ich oddziaływaniem
na gospodarkę. Komisja uważa, że biorąc pod uwagę jego
możliwy wpływ, na przykład na systemy funduszy pra-
cowniczych, oraz potencjalne znaczenie dla konkurencyj-
ności firm unijnych, stosowanie jego należy regularnie
monitorować. Jednakże zatwierdzenie tego standardu leży
w interesie europejskiego rynku kapitałowego i europej-
skich inwestorów. Komisja będzie zatem monitorowała
przyszły wpływ IFRS 2 na przedsiębiorstwa europejskie
oraz dokona przeglądu możliwości stosowania tego stan-
dardu najpóźniej do lipca 2007 r.

(6) Komisja przypomina, że rozporządzenie (WE)
nr 1606/2002 (rozporządzenie dotyczące MSR) z dnia
19 lipca 2002 r. wymaga, aby dla każdego roku budżeto-
wego, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., przedsiębior-
stwa regulowane prawem Państwa Członkowskiego, któ-
rych papiery wartościowe w dniu bilansowym zostaną
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w jakim-
kolwiek Państwie Członkowskim w rozumieniu art. 1 ust.
13 dyrektywy Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w
sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartoś-
ciowych (3), sporządziły skonsolidowane sprawozdania
odpowiadające międzynarodowym standardom rachunko-
wości przyjętym zgodnie z procedurą określoną w art. 6
ust. 2.

(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, str. 1.
(2) Dz.U. L 261 z 13.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2238/2004 (Dz.U. L 394 z 31.12.2004,
str. 1).

(3) Dz.U. L 141 z 11.6.1993, str. 27. Dyrektywa ostatno zmieniona
dyrektywą 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 35
z 11.2.2003, str. 1).
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(7) Przyjęcie IFRS 2 pociąga za sobą zmiany w innych między-
narodowych standardach rachunkowości, tak aby zapew-
nić spójność między międzynarodowymi standardami
rachunkowości. Zmiany te mają wpływ na Międzynaro-
dowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) nr 1
oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (IAS)
nr 12, 16, 19, 32, 33, 38 i 39.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1725/2003.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds.
Rachunkowości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1725/2003 wprowa-
dza się następujące zmiany:

1. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej
(IFRS) 2 „Płatności regulowane akcjami” wprowadza się do
Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1725/2003;

2. przyjęcie IFRS 2 pociąga za sobą zmiany w IFRS 1 oraz w
Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (IAS)
nr 12, 16, 19, 32, 33, 38 i 39, tak aby zapewnić spójność
między międzynarodowymi standardami rachunkowości;

3. Tekst do dodania jest określony w Załączniku do niniejszego
rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Pań-
stwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY
Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Nr Tytuł

IFRS 2 Płatności regulowane akcjami

Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są
zastrzeżone poza EOG, zwyjątkiemprawa do powielania na użytekwłasny lubw innych uczciwych celach.Więcej
informacji można uzyskać w RMSR na stronie www.iasb.org.uk.
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MIĘDZYNARODOWY STANDARD SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 2

Płatności w formie akcji własnych

SPIS TREŚCI

Ustp

Cel 1

Zakres 2-6

Ujmowanie 7-9

Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych 10-29

Ogólny przegląd 10-13

Transakcje, których przedmiotem są świadczone usługi 14-15

Transakcje wyceniane poprzez odniesienie do wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych 16-25

Określanie wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych 16-18

Uwzględnienie warunków nabycia uprawnień 19-21

Uwzględnienie odnawialności opcji 22

Podejście po dniu nabycia uprawnień 23

Sytuacje, gdy wartość godziwa instrumentów kapitałowych nie może zostać wiarygodnie oszacowana 24-25

Modyfikacja terminów i warunków, na których instrumenty kapitałowe zostały przyznane, w tym anulowanie
i rozliczenie

26-29

Transakcje pŁatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych 30-33

Transakcje płatności w formie akcji z alternatywą rozliczenia w środkach pieniężnych 34-43

Transakcje płatności w formie akcji, w których warunki umowy dają kontrahentowi możliwość wyboru spo-
sobu rozliczenia

35-40

Transakcje płatności w formie akcji, w których warunki umowy dają jednostce możliwość wyboru sposobu roz-
liczenia

41-43

Ujawnienia informacji 44-52

Przepisy przejściowe 53-59

Data wejścia w życie 60

CEL

1 Celem niniejszego standardu jest określenie podejścia sprawozdawczego dla jednostki zawierającej transakcję płatności
w formie akcji. W szczególności standard wymaga, aby jednostka wykazała w rachunku zysków lub strat okresu oraz
uwzględniła w sytuacji finansowej skutki transakcji płatności w formie akcji, w tym koszty związane z transakcjami,
w których opcje na akcje są przyznawane pracownikom.
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ZAKRES

2 Jednostka powinna stosować niniejszy standard do ujmowania wszystkich transakcji płatności w formie akcji, w tym:

a) transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych, w których jednostka otrzymuje towary
lub usługi w zamian za własne instrumenty kapitałowe (w tym akcje lub opcje na akcje),

b) transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych, w których jednostka nabywa towary lub usługi
w drodze zaciągnięcia zobowiązania wobec dostawcy towarów lub usług na kwotę, której wysokość jest uzależ-
niona od ceny (lub wartości) akcji własnych jednostki lub jej innych instrumentów kapitałowych,

oraz

c) transakcji, w których jednostka otrzymuje lub nabywa towary lub usługi, a warunki umowy dają możliwość
wyboru jednostce lub dostawcy formy rozliczenia kontraktu – w środkach pieniężnych (lub innych aktywach) lub
poprzez emisję własnych instrumentów kapitałowych,

z wyjątkiem transakcji określonych w paragrafie 5 i 6.

3 Dla celów niniejszego standardu, przekazanie instrumentów kapitałowych jednostki gospodarczej dokonane przez jej
akcjonariuszy kontrahentom dostarczającym towary lub usługi jednostce (w tym pracownikom) są transakcjami płat-
ności w formie akcji chyba, że przekazanie takie w sposób oczywisty wynika z innych przesłanek niż zapłata za dostar-
czone jednostce towary lub usługi. Odnosi się to również do przekazania instrumentów kapitałowych jednostki przez
jednostkę dominującą lub inną jednostkę należącą do tej samej grupy kapitałowej na rzecz kontrahenta dostarczają-
cego towary lub usługi jednostce.

4 Dla potrzeb niniejszego standardu, transakcja z pracownikiem (lub inną stroną) w zakresie jego praw jako posiadacza
instrumentów kapitałowych jednostki nie jest transakcją płatności w formie akcji. Przykładem może być sytuacja, gdy
jednostka przyznaje wszystkim posiadaczom określonego rodzaju instrumentów kapitałowych prawo do nabycia
dodatkowych własnych instrumentów kapitałowych i pracownik otrzymuje takie prawa, ponieważ jest posiadaczem
instrumentu kapitałowego odpowiedniego rodzaju. Przyznanie lub wykonanie takiego prawa nie jest objęte zakresem
niniejszego standardu.

5 Jak wskazano w paragrafie 2, niniejszy standard należy stosować do transakcji płatności w formie akcji, w których jed-
nostka nabywa lub otrzymuje towary lub usługi. Dobra obejmują zapasy, dobra bezzwłocznie konsumowane, rze-
czowe aktywa trwałe, wartości niematerialne oraz inne aktywa niefinansowe. Jednostka nie powinna stosować niniej-
szego standardu do transakcji, w wyniku których nabywa dobra stanowiące część aktywów netto, nabytych w wyniku
połączenia jednostek gospodarczych, do których stosowany jest standard MSR 22 Połączenie jednostek gospodarczych.
W związku z powyższym, również instrumenty kapitałowe wyemitowane w ramach połączenia jednostek gospodar-
czych w zamian za kontrolę nad jednostką przejętą nie są objęte zakresem niniejszego standardu. Jednakże w zakres
niniejszego standardu wchodzą instrumenty kapitałowe przyznane pracownikom jednostki przejętej w związku z tym,
że są oni pracownikami (np. w zamian za kontynuację świadczenia pracy). Podobnie anulowanie, zamiana lub mody-
fikacja umowy dotyczącej płatności w formie akcji występujące w związku z połączeniem jednostek gospodarczych lub
restrukturyzacją kapitałową winny być traktowane zgodnie z regulacjami niniejszego standardu.

6 Niniejszy standard nie ma zastosowania do transakcji płatności w formie akcji, w których jednostka otrzymuje lub
nabywa towary lub usługi w ramach kontraktu wchodzącego w zakres paragrafów 8–10 standardu MSR 32 Instru-
menty finansowe: ujawnianie i prezentacja lub paragrafów 5–7 standardu MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena.

UJMOWANIE

7 Jednostka powinna ująć towary lub usługi otrzymane bądź nabyte w ramach transakcji płatności w formie
akcji w momencie, gdy otrzymuje te towary lub usługi. Jednocześnie jednostka powinna ująć odpowiadający
im wzrost w kapitale własnym, jeśli towary lub usługi otrzymano w ramach transakcji płatności w formie
akcji rozliczanej w instrumentach kapitałowych lub zobowiązanie, jeśli towary lub usługi nabyto w ramach
transakcji płatności w formie akcji rozliczanej w środkach pieniężnych.

8 Jeśli towary lub usługi otrzymane lub nabyte w ramach transakcji płatności w formie akcji nie kwalifikują się
do ujęcia jako aktywa, jednostka powinna ująć je jako koszt.

11.2.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 41/5

IFRS 2



9 Zazwyczaj koszt powstaje w wyniku konsumpcji (zużycia) towarów lub usług. Przykładowo, usługi są zazwyczaj kon-
sumowane (zużywane) bezpośrednio w momencie ich otrzymania, co oznacza, że koszt jest ujmowany, gdy kontra-
hent świadczy te usługi. Dobra mogą być konsumowane (zużywane) przez pewien okres czasu, a w przypadku towa-
rów sprzedane w późniejszym terminie. Wówczas koszt zostaje ujęty w momencie, gdy dobra zostają zużyte lub
sprzedane. Czasem konieczne jest jednak ujęcie kosztu zanim towary lub usługi zostaną skonsumowane (zużyte) lub
sprzedane, co wynika z faktu, że nie kwalifikują się one do ujęcia jako aktywa. Przykładem może być sytuacja, gdy jed-
nostka nabywa dobra jako część prac badawczych projektu rozwijającego nowy produkt. Pomimo tego, że nabyte
dobra nie zostały zużyte, mogą nie kwalifikować się do ujęcia jako aktywa w świetle właściwego standardu MSSF.

TRANSAKCJE PŁATNOŚCI W FORMIE AKCJI ROZLICZANE W INSTRUMENTACH KAPITAŁOWYCH

Ogólny przegląd

10 W przypadku transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych, jednostka
powinna wyceniać otrzymane towary lub usługi i odpowiadający im wzrost w kapitale własnym, bezpośred-
nio, w wartości godziwej otrzymanych towarów lub usług chyba, że niemożliwe jest wiarygodne oszacowa-
nie ich wartości godziwej. Jeżeli jednostka nie może wiarygodnie oszacować wartości godziwej otrzyma-
nych towarów lub usług, określa ich wartość oraz odpowiadający im wzrost w kapitale własnym w sposób
pośredni poprzez odniesienie do (*) wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych.

11 W celu wypełnienia wymogów paragrafu 10 w transakcjach z pracownikami i innymi osobami świadczącymi podobne
usługi (**), jednostka powinna mierzyć wartość godziwą otrzymanych usług poprzez odniesienie do wartości godziwej
przyznanych instrumentów kapitałowych. Wynika to z faktu, że zazwyczaj nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie
wartości godziwej otrzymanych usług, zob. paragraf 12. Wartość godziwą instrumentów kapitałowych określa się na
dzień przyznania tych instrumentów.

12 Zazwyczaj akcje, opcje na akcje lub inne instrumenty kapitałowe są przyznawane pracownikom jako część całego
pakietu wynagradzania – obok pensji i innych świadczeń pracowniczych. W większości przypadków nie jest możliwa
bezpośrednia wycena otrzymanych usług świadczonych przez pracowników w zamian za konkretny element pakietu
wynagrodzenia. Często również niezależne określenie wartości godziwej całego pakietu może okazać się niemożliwe
bez określenia wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych. Co więcej, akcje lub opcje na akcje są cza-
sem przyznawane jako dodatkowa forma gratyfikacji, nie zaś element podstawowego pakietu wynagrodzenia, np. jako
zachęta dla pracowników do pozostania w jednostce lub jako nagroda za ich wysiłki w poprawieniu wyników jed-
nostki. Poprzez przyznanie akcji lub opcji na akcje, obok pozostałych elementów wynagrodzenia, jednostka przeka-
zuje dodatkowe wynagrodzenie w celu otrzymania dodatkowych korzyści. Oszacowanie wartości godziwej dodatko-
wych korzyści uzyskanych przez jednostkę prawdopodobnie okaże się trudne. Z powodu trudności związanych
z bezpośrednią wyceną wartości godziwej otrzymywanych usług, jednostka powinna wycenić wartość godziwą usług
świadczonych przez pracowników poprzez odniesienie do wartości godziwej przyznanych instrumentów
kapitałowych.

13 W celu zastosowania się do wymagań paragrafu 10, w przypadku transakcji ze stronami innymi niż pracownicy, należy
przyjąć możliwe do odrzucenia założenie, że można wiarygodnie oszacować wartość godziwą otrzymanych towarów
lub usług. Wartość godziwą towarów lub usług należy ustalić na dzień, w którym jednostka otrzyma dobra lub kon-
trahent świadczy usługi. W rzadkich przypadkach, w których jednostka odrzuca wskazane założenie, ponieważ nie-
możliwe jest wiarygodne oszacowanie wartości godziwej otrzymanych towarów lub usług, jednostka powinna wyce-
niać otrzymane towary lub usługi oraz odpowiadający im wzrost w kapitałach pośrednio – poprzez odniesienie do
wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych, ustalonej na dzień, w którym jednostka otrzymuje dobra
lub kontrahent świadczy usługi.

Transakcje, których przedmiotem są świadczone usługi

14 Jeśli nabycie uprawnień do przyznanych instrumentów kapitałowych następuje natychmiast, to kontrahent nie jest
zobligowany do świadczenia usług w określonym czasie, aby stać się bezwarunkowo uprawnionym do tych instru-
mentów kapitałowych. W przypadku nie wystąpienia dowodów wskazujących na sytuację przeciwną, jednostka
powinna założyć, że otrzymała już usługi w zamian za które wydaje instrumenty kapitałowe. W takim przypadku jed-
nostka powinna ująć na dzień przyznania otrzymane usługi w całości oraz odpowiadający im wzrost w kapitałach.

(*) Niniejszy standard MSSF używa zwrotu „poprzez odniesienie do” zamiast „w” co wynika z tego, że transakcje są ostatecznie wyceniane
w drodze przemnożenia wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych ustalonej na dzień wskazany w paragrafie 11 lub 13
(w zależności od tego, który jest odpowiedni), przez liczbę instrumentów kapitałowych, do których zostały nabyte uprawnienia, jak zdefi-
niowano w paragrafie 19.

(**) W dalszej części niniejszego standardu wszystkie odniesienia do pracowników odnoszą się również do innych osób świadczących pod-
obne usługi.
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15 Jeśli nabycie uprawnień przyznanych instrumentów kapitałowych nie następuje aż do momentu, gdy upłynie okre-
ślony okres świadczenia usług przez kontrahenta, jednostka powinna założyć, że usługi, które mają być świadczone
w zamian za instrumenty kapitałowe, będą otrzymywane w przyszłości w okresie nabywania uprawnień. Jednostka
powinna traktować wskazane usługi jako świadczone przez kontrahenta w okresie nabywania uprawnień, wraz z odpo-
wiadającym im wzrostem w kapitałach. Na przykład:

a) jeśli przyznane pracownikowi opcje na akcje są warunkowe i uzależnione od upływu 3 letniego okresu świad-
czenia pracy, to jednostka powinna założyć, że świadczone przez pracownika usługi w zamian za opcje na akcje,
będą otrzymywane w przyszłości przez trzyletni okres nabywania uprawnień.

b) jeśli przyznane pracownikowi opcje na akcje są warunkowe i uzależnione od osiągnięcia przez jednostkę okre-
ślonych dokonań (wyników) gospodarczych, a pracownik musi pozostać w jednostce do czasu ich osiągnięcia, to
długość okresu nabywania uprawnień różni się w zależności od tego, kiedy dane warunki związane z dokona-
niami (wynikami) zostaną spełnione. W takim przypadku jednostka powinna założyć, że praca w zamian za opcje
na akcje będzie świadczona przez pracownika w przyszłości przez oczekiwany okres nabywania uprawnień. Jed-
nostka powinna na dzień przyznania oszacować długość oczekiwanego okresu nabywania uprawnień, opierając
się na najbardziej prawdopodobnym momencie osiągnięcia określonych dokonań (wyników) gospodarczych. Jeśli
warunek związany z dokonaniami jest warunkiem rynkowym, to oszacowanie długości oczekiwanego okresu naby-
wania uprawnień powinno być spójne z założeniami wykorzystanymi przy szacowaniu wartości godziwej przy-
znanych opcji i nie powinno być w przyszłości korygowane. Jeśli warunek wymagający osiągnięcia określonych
dokonań (wyników) nie jest warunkiem rynkowym, to jednostka powinna dokonać, jeśli to konieczne, korekty
swoich szacunków odnoszących się do długości okresu nabywania uprawnień, jeśli późniejsze informacje wska-
zują, że długość okresu nabywania uprawnień różni się od wcześniejszych oszacowań.

Transakcje wyceniane poprzez odniesienie do wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych

Ok r e ś l a n i e w a r t o ś c i g o d z iw e j p r z y z n a n y c h i n s t r umen t ów k a p i t a ł owy c h

16 W przypadku transakcji wycenianych poprzez odniesienie do wartości godziwej przyznanych instrumentów kapita-
łowych, jednostka powinna ustalić wartość godziwą przyznanych instrumentów kapitałowych na dzień wyceny. Jed-
nostka powinna ustalić wartość godziwą na podstawie cen rynkowych (jeśli są dostępne), biorąc pod uwagę terminy
i warunki, na których instrumenty zostały przyznane (zgodnie z postanowieniami paragrafów 19–22).

17 Jeżeli ceny rynkowe nie są dostępne, jednostka powinna oszacować wartość godziwą przyznanych instrumentów kapi-
tałowych stosując metodę wyceny wartości, która pozwala oszacować cenę instrumentów kapitałowych, jaka zosta-
łaby określona na dzień wyceny pomiędzy zainteresowanymi, dobrze poinformowanymi i niezależnymi stronami
transakcji. Metoda wyceny wartości powinna być spójna z ogólnie akceptowanymi metodologiami wyceny instrumen-
tów finansowych oraz powinna uwzględniać wszystkie czynniki i założenia, które zainteresowani i dobrze poinfor-
mowani uczestnicy rynku wzięliby pod uwagę ustalając cenę (zgodnie z postanowieniami paragrafów 19–22).

18 Załącznik B zawiera dalsze wskazówki odnoszące się do wyceny wartości godziwej akcji i opcji na akcje, koncentrując
się na specyficznych terminach i warunkach, które są charakterystyczne dla akcji lub opcji na akcje przyznawanych
pracownikom.

Uwz g l ę d n i e n i e w a r u n ków n a b y c i a u p r awn i e ń

19 Przyznanie instrumentów kapitałowych może być uzależnione od spełnienia określonych warunków nabycia uprawnień.
Na przykład przyznanie akcji lub opcji na akcje pracownikowi jest zazwyczaj uzależnione od jego pozostania w jed-
nostce przez określony okres. Innym rodzajem warunków nabycia uprawnień może być osiągnięcie przez jednostkę
określonych wyników gospodarczych (warunki związane z dokonaniami), takich jak osiągnięcie określonego wzrostu
zysków lub określonego wzrostu ceny akcji. Warunki nabycia uprawnień, inne niż warunki rynkowe, nie powinny być
uwzględniane przy szacowaniu na dzień wyceny wartości godziwej akcji lub opcji na akcje. Zamiast tego, warunki
nabycia uprawnień powinny zostać uwzględnione poprzez korektę liczby instrumentów kapitałowych, która jest wyko-
rzystywana w wycenie wartości całej transakcji, tak, aby wartość ujętych towarów lub usług w zamian za przyznane
instrumenty kapitałowe uwzględniała liczbę instrumentów, do których ostatecznie zostaną nabyte uprawnienia.
W konsekwencji tego, w ostatecznym rozliczeniu żadna kwota nie powinna zostać ujęta dla otrzymanych towarów
lub usług, jeżeli nie nastąpi nabycie uprawnień do żadnego przyznanego instrumentu kapitałowego w związku z nie-
spełnieniem warunków nabycia uprawnień, np. gdy nie upłynął określony okres świadczenia usług przez kontrahenta
lub gdy nie osiągnięto określonych wyników gospodarczych, z uwzględnieniem postanowień paragrafu 21.

20 W celu wypełnienia postanowień paragrafu 19, jednostka powinna w okresie nabywania uprawnień ujmować kwotę
dla otrzymywanych towarów lub usług wykorzystując najlepsze dostępne szacunki liczby instrumentów kapitałowych,
do których nastąpi nabycie uprawnień. Jednostka powinna dokonać, jeśli to konieczne, korekty tych szacunków, jeśli
późniejsze informacje wskazują, że liczba instrumentów kapitałowych, do których nastąpi nabycie uprawnień, różni
się od wcześniejszych oszacowań. Na dzień nabycia uprawnień jednostka powinna skorygować szacunek do poziomu
liczby instrumentów kapitałowych, do których ostatecznie zostały nabyte uprawnienia, z uwzględnieniem postano-
wień paragrafu 21.
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21 Warunki rynkowe, takie jak osiągnięcie określonej ceny rynkowej akcji, od których uzależnione jest nabycie upraw-
nień do instrumentów, powinny zostać uwzględnione w procesie szacowania wartości godziwej przyznanych instru-
mentów kapitałowych. Z tego względu, w przypadku przyznania instrumentów kapitałowych z warunkami rynko-
wymi, jednostka powinna ujmować otrzymywane towary lub usługi, jeśli kontrahent spełnia wszystkie inne warunki
nabycia uprawnień (np. świadczenie pracy od pracownika, który pozostaje w jednostce przez określony okres czasu),
niezależnie czy warunek rynkowy został spełniony.

Uwz g l ę d n i e n i e o d n aw i a l n o ś c i o p c j i

22 W przypadku opcji odnawialnych, nie należy uwzględniać jej odnawialności w procesie szacowania na dzień wyceny
wartości godziwej przyznanych opcji. Zamiast tego należy wykazać opcję odnowioną jako nowo przyznaną opcję
w momencie, gdy zostanie później przyznana.

P o d e j ś c i e p o dn i u n a b y c i a u p r awn i e ń

23 Po ujęciu otrzymanych towarów lub usług zgodnie z paragrafami 10–22 i odpowiadającego im wzrostu w kapitałach,
jednostka nie powinna dokonywać po dniu, gdy nastąpiło nabycie uprawnień do instrumentów, żadnych późniejszych
korekt w całkowitej wartości kapitałów. Na przykład, jednostka nie powinna odwracać kwot ujętych za świadczoną
pracę, jeśli instrumenty kapitałowe, do których nastąpiło nabycie uprawnień umorzono, lub w przypadku opcji na
akcje, gdy opcje nie zostały wykonane. Wskazany wymóg nie ogranicza jednak możliwości przeniesienia kwot
w ramach samych kapitałów, np. przeniesienia z jednej pozycji kapitałów do innej.

S y t u a c j e , g d y w a r t o ś ć g o d z iw a i n s t r umen t ów k a p i t a ł owy c h n i e moż e z o s t a ć w i a r y g o dn i e
o s z a c owan a

24 Zapisy paragrafów 16–23 odnoszą się do sytuacji, w których jednostka jest zobligowana do wyceny transakcji płat-
ności w formie akcji, poprzez odniesienie do wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych. Jedynie
w rzadkich przypadkach jednostka może nie być w stanie wiarygodnie oszacować na dzień wyceny wartości godziwej
przyznanych instrumentów kapitałowych stosując się do zapisów paragrafów 16–22. Tylko w tych rzadkich sytuacjach
jednostka powinna:

a) wyceniać instrumenty kapitałowe w ich wartości wewnętrznej, początkowo na dzień otrzymania towarów lub świad-
czenia przez kontrahenta usług, jak i później na każdy dzień sprawozdawczy oraz na dzień ostatecznego rozli-
czenia. Zmiany wartości wewnętrznej ujmowane są w rachunku zysków lub strat okresu. W przypadku przyzna-
nia opcji na akcje, umowa dotycząca płatności w formie akcji jest ostatecznie rozliczona w momencie, gdy opcje
te zostają wykonane, zostały umorzone (np. w momencie rezygnacji z zatrudnienia) lub wygasły (np. na koniec
okresu trwania (życia) opcji).

b) ująć otrzymane towary lub usługi uzależniając ich wartość od liczby instrumentów kapitałowych, do których osta-
tecznie nabyte zostały uprawnienia lub (jeśli to właściwe) które ostatecznie wykonano. Na przykład, w celu wypeł-
nienia tego wymogu jednostka powinna ujmować otrzymywane towary lub usługi w okresie nabywania upraw-
nień (jeśli taki okres istnieje) zgodnie z paragrafami 14 i 15 z wyłączeniem postanowień paragrafu 15 b)
odnoszących się do warunku rynkowego (które nie mają zastosowania). Kwota ujmowana dla otrzymywanych
towarów lub usług w okresie nabywania uprawnień powinna zostać ustalona z wykorzystaniem liczby opcji na
akcje, dla których ostateczne nabycie uprawnień jest oczekiwane. Jednostka powinna dokonać, jeśli to konieczne,
korekty tego oszacowania, jeśli późniejsze informacje wskazują, że liczba instrumentów kapitałowych, dla któ-
rych nabycie uprawnień jest oczekiwane, różni się od wcześniejszych oszacowań. Na dzień nabycia uprawnień
jednostka powinna skorygować szacunek do poziomu liczby instrumentów kapitałowych, do których ostatecz-
nie nastąpiło nabycie uprawnień. Po dniu nabycia uprawnień jednostka powinna odwrócić kwotę ujętą dla otrzy-
manych towarów lub usług, jeśli opcje na akcje zostały w późniejszym okresie umorzone, lub gdy wygasły z koń-
cem okresu trwania (życia) opcji.

25 Jeżeli jednostka stosuje paragraf 24, to nie musi stosować paragrafów 26–29, ponieważ wszystkie modyfikacje termi-
nów i warunków, na których instrument kapitałowy został przyznany, zostaną uwzględnione w przypadku stosowa-
nia metody wartości wewnętrznej, określonej w paragrafie 24. Jeśli jednak jednostka rozlicza przyznane instrumenty
kapitałowe, do których paragraf 24 miał zastosowanie, to wówczas:

a) jeśli rozliczenie następuje w okresie nabywania uprawnień, jednostka powinna traktować takie rozliczenie jako
przyśpieszenie nabycia uprawnień i w związku z tym bezzwłocznie ująć kwotę, która byłaby dalej ujmowana dla
otrzymywanych usług przez pozostały czas okresu nabywania uprawnień.

b) każdą płatność wykonaną w związku z rozliczeniem traktować jako odkupienie instrumentów kapitałowych,
tj. jako zmniejszenie kapitałów, z wyjątkiem nadwyżki zapłaconej powyżej wartości wewnętrznej instrumentów
kapitałowych z dnia odkupu. Każdą ewentualną kwotę nadwyżki należy ująć jako koszt.
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Modyfikacja terminów i warunków, na których instrumenty kapitałowe zostały przyznane, w tym anulowanie i rozliczenie

26 Jednostka gospodarcza może modyfikować terminy i warunki, na których instrumenty kapitałowe zostały przyznane.
Na przykład jednostka może obniżyć cenę wykonania opcji przyznanej pracownikom (tj. przecenić opcję), w wyniku
czego nastąpi wzrost wartości godziwej tych opcji. Postanowienia paragrafów 27–29 odnoszące się do uwzględniania
skutków modyfikacji zostały przedstawione w kontekście transakcji płatności w formie akcji zawartych z pracowni-
kami. Wymagania te odnoszą się jednak również do transakcji płatności w formie akcji wycenianych poprzez odnie-
sienie do wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych, a zawartych ze stronami innymi niż pracow-
nicy. Biorąc powyższe pod uwagę, należy ewentualne odniesienia paragrafów 27–29 do dnia przyznania traktować jako
odniesienia do dnia, kiedy jednostka otrzymuje dobra lub gdy kontrahent świadczy usługi.

27 Jednostka powinna ująć, jako minimum, otrzymane usługi wycenione w wartości godziwej przyznanych instrumen-
tów kapitałowych z dnia przyznania chyba, że do danych instrumentów kapitałowych nie nastąpi nabycie uprawnień
na skutek niespełnienia warunku nabycia uprawnień (innego niż warunek rynkowy) określonego na dzień przyznania.
Powyższa zasada ma zastosowanie niezależnie od tego, czy dokonano modyfikacji terminów lub warunków, na któ-
rych instrumenty kapitałowe zostały przyznane, czy też nastąpiło anulowanie lub rozliczenie przyznanego instrumentu
kapitałowego. Dodatkowo, jednostka powinna ująć skutki modyfikacji, w wyniku których nastąpił wzrost całkowitej
wartości godziwej umowy dotyczącej płatności w formie akcji lub pojawiły się inne korzyści dla pracownika. Wska-
zówki implementacyjne do powyższego postanowienia zawiera Załącznik B.

28 Jeśli jednostka anuluje lub rozlicza w okresie nabywania uprawnień przyznane instrumenty kapitałowe (a umorzenie
to nie wynika z niespełnienia warunków nabycia uprawnień), to wówczas:

a) jednostka powinna traktować anulowanie lub rozliczenie jako przyśpieszenie nabycia uprawnień i w związku
z tym bezzwłocznie ująć kwotę, która byłaby dalej ujmowana przez pozostały czas okresu nabywania uprawnień.

b) każdą płatność dokonaną na rzecz pracownika w związku z anulowaniem lub rozliczeniem przyznania, należy
traktować jako odkupienie własnych instrumentów kapitałowych, tj. jako zmniejszenie kapitałów własnych,
z wyjątkiem nadwyżki zapłaconej ponad wartość godziwą przyznanych instrumentów kapitałowych z dnia odku-
pu. Każdą ewentualną kwotę nadwyżki należy ująć jako koszt.

c) jeśli nowy instrument kapitałowy jest przyznany pracownikowi, a na dzień, w którym nowe instrumenty kapi-
tałowe zostały przyznane, jednostka identyfikuje nowo przyznane instrumenty kapitałowe jako zastępujące anu-
lowane instrumenty kapitałowe, to jednostka powinna traktować zastępujące (nowe) instrumenty kapitałowe jak
modyfikację pierwotnie przyznanych instrumentów kapitałowych zgodnie z paragrafem 27 oraz wskazówkami
zamieszczonymi w Załączniku B. Przyznany krańcowy przyrost wartości godziwej jest różnicą między wartością
godziwą zastępujących instrumentów kapitałowych i wartością godziwą netto anulowanych instrumentów kapi-
tałowych, ustalonych na dzień, kiedy zastępujące instrumenty kapitałowe są przyznawane. Wartość godziwa netto
anulowanych instrumentów kapitałowych to ich wartość godziwa bezpośrednio sprzed dnia anulowania,
pomniejszona o kwoty płatności dokonanych na rzecz pracownika w momencie anulowania instrumentu kapi-
tałowego. Płatności dokonane na rzecz pracownika są traktowane jako pomniejszenie kapitałów własnych, zgod-
nie z punktem b) powyżej. Jeśli jednostka nie identyfikuje nowo przyznanych instrumentów kapitałowych jako
zastępujące anulowane instrumenty kapitałowe, to powinna ująć je jako nowe przyznanie instrumentów
kapitałowych.

29 Jeśli jednostka odkupuje instrumenty kapitałowe, do których nastąpiło nabycie uprawnień, płatności dokonane na rzecz
pracownika powinny być traktowane jako pomniejszenie kapitałów własnych, z wyjątkiem nadwyżki zapłaconej ponad
wartość godziwą odkupionych instrumentów kapitałowych z dnia odkupu. Każdą ewentualną kwotę nadwyżki należy
ująć jako koszt.

TRANSAKCJE PŁATNOŚCI W FORMIE AKCJI ROZLICZANE W ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH

30 W transakcjach płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych jednostka powinna wyceniać
nabyte towary lub usługi i zaciągnięte zobowiązanie wwartości godziwej zobowiązania. Do czasu, gdy zobo-
wiązanie zostanie uregulowane, jednostka powinna na każdy dzień sprawozdawczy, jak i na dzień rozlicze-
nia wyceniać zobowiązanie w wartości godziwej, a ewentualne zmiany wartości ujmować w zysku lub stra-
cie danego okresu.

31 Na przykład, jednostka może przyznać pracownikom prawa do wzrostu wartości akcji jako część pakietu wynagro-
dzenia, dzięki czemu pracownicy otrzymają w przyszłości środki pieniężne (a nie instrumenty kapitałowe), których
wartość będzie uzależniona od wzrostu ceny akcji jednostki ponad określony poziom w określonym przedziale czasu.
Inny przykład to sytuacja, gdy jednostka przyznaje pracownikom prawa do otrzymania środków pieniężnych w dro-
dze przyznania im praw do akcji (w tym akcji, które mają zostać wyemitowane w momencie wykonania opcji na akcje),
które są obligatoryjnie (np. w momencie przerwania zatrudnienia) lub decyzją pracownika wymieniane na środki
pieniężne.
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32 Jednostka powinna ująć otrzymane usługi oraz zobowiązanie do zapłaty za te usługi w momencie, gdy pracownicy
świadczą te usługi. Na przykład niektóre prawa do wzrostu wartości akcji stają się wymagalne natychmiast, w wyniku
czego nie musi upłynąć określony czas świadczenia pracy, aby pracownicy stali się uprawnieni do otrzymania środ-
ków pieniężnych. W przypadku nie wystąpienia dowodów wskazujących na sytuację przeciwną, jednostka powinna
założyć, że świadczone przez pracownika usługi za prawa do wzrostu wartości akcji zostały otrzymane. W konsek-
wencji tego, jednostka powinna bezzwłocznie ująć otrzymane usługi oraz zobowiązanie do zapłaty za nie. Jeśli naby-
cie uprawnień do prawa do wzrostu wartości akcji nie nastąpi aż do czasu, kiedy upłynie określony okres świadczenia
pracy przez pracowników, jednostka powinna ujmować świadczone na jej rzecz usługi oraz zobowiązanie do zapłaty
za nie przez określony czas, w którym pracownicy świadczą te usługi.

33 Zobowiązanie należy wyceniać początkowo, jak i na każdy dzień sprawozdawczy, aż do momentu rozliczenia w war-
tości godziwej praw do wzrostu wartości akcji, ustalonej z zastosowaniem modelu wyceny opcji, biorąc pod uwagę
terminy i warunki, na których przyznano prawa do wzrostu wartości akcji oraz zakres, w jakim pracownicy wykonali
usługi do tego dnia.

TRANSAKCJE PŁATNOŚCI W FORMIE AKCJI Z ALTERNATYWĄ ROZLICZENIA
W ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH

34 W przypadku transakcji płatności w formie akcji, w których warunki umowy dają jednostce lub jej kontra-
hentowi możliwość wyboru sposobu rozliczenia – rozliczenie poprzez wydanie środków pieniężnych (lub
innych aktywów) lub poprzez emisję instrumentów kapitałowych, jednostka powinna traktować takie trans-
akcje lub elementy takich transakcji jak transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pienięż-
nych w zakresie, w jakim zaciągnęła zobowiązanie do wydania środków pieniężnych lub innych aktywów.
W zakresie, w jakim jednostka nie zaciągnęła takiego zobowiązania, powinna traktować takie transakcje jak
transakcje płatności w formie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych.

Transakcje płatności w formie akcji, w których warunki umowy dają kontrahentowi możliwość wyboru sposobu rozliczenia

35 Jeśli jednostka przyznała kontrahentowi prawo wyboru sposobu rozliczenia – czy transakcję płatności w formie akcji
rozliczyć w środkach pieniężnych (*) czy w drodze emisji instrumentów kapitałowych, to jednostka przyznała złożony
instrument finansowy. Złożony instrument finansowy obejmuje element dłużny (tj. prawo kontrahenta do żądania płat-
ności w środkach pieniężnych) i element kapitałowy (tj. prawo kontrahenta do żądania rozliczenia transakcji w instru-
mentach kapitałowych, nie zaś w środkach pieniężnych). W przypadku transakcji ze stronami innymi niż pracownicy,
w których wartość godziwa otrzymanych towarów lub usług mierzona jest bezpośrednio, jednostka powinna wycenić
element kapitałowy (stanowiący część instrumentu złożonego) jako różnicę między wartością godziwą otrzymanych
towarów lub usług, a wartością godziwą elementu dłużnego (zobowiązania finansowego) z dnia, gdy towary lub usługi
otrzymano.

36 W przypadku pozostałych transakcji, w tym transakcji z pracownikami, jednostka powinna określić wartość godziwą
złożonego instrumentu finansowego na dzień wyceny, uwzględniając terminy i warunki, na których prawa do otrzy-
mania środków pieniężnych lub instrumentów kapitałowych zostały przyznane.

37 W celu wypełnienia wymagań paragrafu 36, jednostka powinna w pierwszej kolejności określić wartość godziwą ele-
mentu dłużnego (zobowiązania finansowego), a następnie wartość godziwą elementu kapitałowego – uwzględniając
to, iż kontrahent musi zrezygnować z prawa do otrzymania środków pieniężnych, aby otrzymać instrumenty kapita-
łowe. Wartość godziwa złożonego instrumentu finansowego jest równa sumie wartości godziwych obu komponen-
tów. Należy jednak wziąć pod uwagę, że transakcje płatności w formie akcji, w których kontrahent ma możliwość
wyboru sposobu rozliczenia, są często skonstruowane w ten sposób, że wartość godziwa jednej alternatywy rozlicze-
nia jest równa drugiej. Na przykład, kontrahent może mieć prawo wyboru – otrzymać opcje na akcje lub regulowane
w środkach pieniężnych prawa do wzrostu wartości akcji. W takich przypadkach wartość elementu kapitałowego jest
równa zero, co oznacza, że wartość godziwa złożonego instrumentu finansowego jest równa wartości godziwej instru-
mentu dłużnego. Inaczej wygląda sytuacja, gdy wartości godziwe alternatyw rozliczenia się różnią – w takim przy-
padku wartość godziwa elementu kapitałowego będzie zazwyczaj większa od zera, co sprawi, że wartość godziwa zło-
żonego instrumentu finansowego będzie większa od wartości godziwej elementu dłużnego (zobowiązania
finansowego).

38 Jednostka powinna osobno uwzględniać towary lub usługi otrzymane lub nabyte w zamian za każdy z elementów zło-
żonego instrumentu finansowego. W przypadku elementu dłużnego (zobowiązania finansowego), jednostka powinna
ujmować nabyte towary lub usługi oraz zobowiązanie do zapłaty za te towary lub usługi w momencie, gdy kontrahent
dostarcza dobra lub świadczy usługi – zgodnie z postanowieniami odnoszącymi się do transakcji płatności w formie
akcji rozliczanych w środkach pieniężnych (paragrafy 30–33). W przypadku elementu kapitałowego (jeśli istnieje), jed-
nostka powinna ujmować otrzymane towary lub usługi oraz wzrost w kapitałach w momencie, gdy kontrahent dostar-
cza dobra lub świadczy usługi – zgodnie z postanowieniami odnoszącymi się do transakcji płatności w formie akcji
rozliczanych w instrumentach kapitałowych (paragrafy 10–29).

(*) W paragrafach 35–43 wszystkie odniesienia do środków pieniężnych odnoszą się również do innych aktywów jednostki.
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39 Na dzień rozliczenia jednostka powinna dokonać ponownej wyceny zobowiązania w jego wartości godziwej. Jeśli jed-
nostka w ramach rozliczenia transakcji emituje instrumenty kapitałowe zamiast płacenia środków pieniężnych, zobo-
wiązanie powinno zostać przeniesione bezpośrednio do kapitałów, jako zapłata za wyemitowane instrumenty
kapitałowe.

40 Jeśli jednostka rozlicza transakcję poprzez wydanie środków pieniężnych, a nie emisję instrumentów kapitałowych, to
płatność powinna w całości uregulować zobowiązanie. Jakikolwiek element kapitałowy ujęty wcześniej powinien pozo-
stać w kapitałach. Wybierając rozliczenie w środkach pieniężnych, kontrahent rezygnuje z prawa do otrzymania instru-
mentów kapitałowych. Wskazany wymóg nie ogranicza jednak możliwości przeniesienia kwot w ramach samych kapi-
tałów, np. przeniesienia z jednej pozycji kapitałów do innej.

Transakcje płatności w formie akcji, w których warunki umowy dają jednostce możliwość wyboru sposobu rozliczenia

41 W przypadku transakcji płatności w formie akcji, w których warunki umowy dają jednostce możliwość wyboru spo-
sobu rozliczenia – w środkach pieniężnych lub poprzez emisję instrumentów kapitałowych, jednostka powinna okre-
ślić, czy ma bieżący obowiązek do rozliczenia transakcji w środkach pieniężnych i odpowiednio ujmować taką trans-
akcję. Jednostka ma bieżący obowiązek do rozliczenia transakcji w środkach pieniężnych, jeśli rozliczenie
w instrumentach kapitałowych nie ma ekonomicznego uzasadnienia (np. jednostka ma prawny zakaz emisji akcji), jed-
nostka ma przeszłą praktykę lub formalną politykę rozliczania transakcji w środkach pieniężnych lub zazwyczaj doko-
nuje rozliczenia w środkach pieniężnych, gdy kontrahent wystąpi o takie rozliczenie.

42 Jeśli jednostka ma bieżący obowiązek do rozliczenia transakcji w środkach pieniężnych, powinna traktować transakcję
zgodnie z postanowieniami dotyczącymi do transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych,
przedstawionymi w paragrafach 30–33.

43 Jeśli wskazany obowiązek nie istnieje, jednostka powinna traktować transakcję zgodnie z postanowieniami dotyczą-
cymi transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych, przedstawionymi w paragra-
fach 10–29. W momencie rozliczenia:

a) jeśli jednostka wybierze rozliczenie w środkach pieniężnych, kwota płatności powinna być traktowana jako odku-
pienie własnych instrumentów kapitałowych, tj. jako zmniejszenie kapitałów, z wyjątkiem przewidzianym
w punkcie c) poniżej.

b) jeśli jednostka wybiera rozliczenie poprzez emisję własnych instrumentów kapitałowych, żadne późniejsze księ-
gowanie nie jest wymagane (inne niż ewentualne przesunięcie w ramach kapitałów własnych z jednej pozycji do
innej, jeśli jest to konieczne), z wyjątkiem przewidzianym w punkcie c) poniżej.

c) jeśli jednostka wybiera sposób rozliczenia z wyższą wartością godziwą od wartości godziwej ujętej w księgach na
dzień rozliczenia, to powinna ująć dodatkowy koszt stanowiący różnicę między tymi wartościami, tj. różnicę mię-
dzy zapłaconymi środkami pieniężnymi i wartością godziwą instrumentów kapitałowych, które w zamian zosta-
łyby wyemitowane, lub różnicę między wartością godziwą wyemitowanych instrumentów kapitałowych i kwotą
środków pieniężnych, które zostałyby wypłacone.

UJAWNIENIA INFORMACJI

44 Jednostka powinna ujawnić informacje, które umożliwią użytkownikom sprawozdań finansowych zrozu-
mienie natury oraz zakresu umów dotyczących płatności w formie akcji, które funkcjonowały w danym
okresie.

45 W celu realizacji postanowień paragrafu 44 jednostka powinna ujawnić przynajmniej następujące informacje:

a) opis każdego typu umowy dotyczącej płatności w formie akcji, która istniała w danym okresie, obejmujący pod-
stawowe przedziały czasowe i warunki każdej z umów, funkcjonowała jak warunki nabycia uprawnień, maksy-
malny czas trwania (życia) przyznanych opcji oraz sposób rozliczenia (np. czy w środkach pieniężnych (akty-
wach) czy poprzez emisję instrumentów kapitałowych). Jednostka z zasadniczo podobnymi typami umów
dotyczących płatności w formie akcji może przedstawić wskazane informacje w sposób zagregowany chyba, że
oddzielne ujawnienie informacji dla każdej z umów jest konieczne w celu wypełnienia postanowień paragrafu 44.

b) liczbę oraz średnie ważone ceny wykonania opcji na akcje dla każdej z następujących grup opcji:

i) występujących na początku danego okresu;

ii) przyznanych w danym okresie;

iii) umorzonych w danym okresie;
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iv) wykonanych w danym okresie;

v) wygasłych w danym okresie;

vi) występujących na koniec danego okresu;

oraz

vii) możliwych do wykonania na koniec danego okresu.

c) dla opcji wykonanych w danym okresie, średnią ważoną cenę akcji z dnia ich wykonania. Jeśli opcje były wyko-
nywane regularnie i stopniowo przez cały okres, jednostka może zamiast tego ujawnić średnią ważoną cenę akcji
w tym okresie.

d) dla opcji występujących na koniec danego okresu, przedział cen wykonania oraz średni ważony okres pozostały
do końca umownego czasu trwania (życia). Jeśli przedział cen wykonania jest szeroki, występujące opcje powinny
zostać rozdzielone na grupy, które mają znaczenie przy ocenie liczby i terminów, kiedy dodatkowe akcje mogą
zostać wyemitowane oraz jakie środki pieniężne mogą zostać otrzymane w momencie wykonania tych opcji.

46 Jednostka powinna ujawnić informacje, które umożliwią użytkownikom sprawozdań finansowych zrozu-
mienie jak została określona w danym okresie wartość godziwa otrzymanych towarów lub usług lub war-
tość godziwa przyznanych instrumentów kapitałowych.

47 Jeśli jednostka określała wartość godziwą otrzymanych towarów lub usług w zamian za własne instrumenty kapita-
łowe pośrednio, poprzez odniesienie do wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych, to powinna
w celu wypełnienia wymogów paragrafu 46 ujawnić przynajmniej następujące informacje:

a) dla opcji na akcje przyznanych w danym okresie, średnią ważoną wartość godziwą tych opcji określoną na dzień
wyceny oraz informacje, jak ta wartość godziwa została ustalona, w tym:

i) wykorzystany model wyceny opcji oraz dane wejściowe do tego modelu obejmujące średnią ważoną cenę
akcji, cenę wykonania, oczekiwaną zmienność, okres trwania (życia), oczekiwane dywidendy, stopę procen-
tową wolną od ryzyka oraz inne dane wejściowe do modelu obejmujące wykorzystaną metodę i założenia
uczynione dla uwzględnienia skutków oczekiwanego wcześniejszego wykonania;

ii) sposób określenia oczekiwanej zmienności, w tym określenie w jakim stopniu oczekiwaną zmienność oparto
na zmienności historycznej;

oraz

iii) czy i jak inne charakterystyki przyznanych opcji zostały włączone w proces określania wartości godziwej,
takie jak warunki rynkowe.

b) dla innych instrumentów kapitałowych przyznanych w danym okresie (tj. innych niż opcje na akcje), liczbę oraz
średnią ważoną wartość godziwą tych instrumentów określoną na dzień wyceny oraz informacje, jak wartość
godziwa została ustalona, w tym:

i) jak określono wartość godziwą, jeśli nie określono jej na podstawie obserwowanej ceny rynkowej;

ii) czy i jak uwzględniono w procesie wyceny wartości godziwej oczekiwane dywidendy;

oraz

iii) czy i jak uwzględniono w procesie wyceny wartości godziwej inne charakterystyki przyznanych instrumen-
tów kapitałowych.

c) dla umów dotyczących płatności w formie akcji, które zmodyfikowano w danym okresie:

i) uzasadnienie tych modyfikacji;
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ii) przyznany krańcowy przyrost wartości godziwej (w wyniku modyfikacji);

oraz

iii) informacje, jak przyznany krańcowy przyrost wartości godziwej został zmierzony, zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w punktach a) i b) powyżej, jeśli są właściwe.

48 Jeśli jednostka mierzy bezpośrednio wartość godziwą towarów lub usług otrzymanych w danym okresie, to powinna
ujawnić, jak ta wartość godziwa została ustalona, np. czy wartość godziwa została określona na poziomie ceny ryn-
kowej tych towarów lub usług.

49 Jeśli jednostka odrzuciła założenie z paragrafu 13, to powinna ujawnić ten fakt oraz wyjaśnić dlaczego założenie to
zostało odrzucone.

50 Jednostka powinna ujawnić informacje, które umożliwią użytkownikom sprawozdań finansowych zrozu-
mienie wpływu transakcji płatności w formie akcji na zysk lub stratę jednostki w danym okresie oraz na jej
sytuację finansową.

51 W celu wypełnienia wymagań paragrafu 50 jednostka powinna ujawnić przynajmniej następujące informacje:

a) całkowity koszt ujęty w danym okresie wynikający z transakcji płatności w formie akcji, w których otrzymane
towary lub usługi nie kwalifikowały się do ujęcia jako aktywa, w wyniku czego zostały bezzwłocznie ujęte jako
koszt. Ujawnienie to powinno obejmować oddzielnie wskazanie części całkowitego kosztu, która przypada na
transakcje traktowane jako transakcje płatności w formie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych;

b) dla zobowiązań wynikających z transakcji płatności w formie akcji:

i) łączną wartość bilansową na koniec danego okresu;

oraz

ii) łączną wartość wewnętrzną zobowiązań na koniec danego okresu, w związku z którymi kontrahent ma
prawo do otrzymania środków pieniężnych lub innych aktywów, do których nabyte zostały uprawnienia
przed końcem okresu (np. nabyte uprawnienia do prawa do wzrostu wartości akcji).

52 Jeśli informacje wymagane do ujawnienia przez niniejszy standard nie spełniają zasad określonych w paragrafach 44,
46 i 50, jednostka powinna ujawnić dodatkowe informacje, dzięki którym wymagania te zostaną wypełnione.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

53 W przypadku transakcji w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych, jednostka powinna stosować
niniejszy standard do przyznania akcji, opcji na akcje lub innych instrumentów kapitałowych, jeżeli przyznanie nastą-
piło po 7 listopada 2002 r., a nabycie uprawnień do instrumentów nie nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniej-
szego standardu.

54 Jednostka jest zachęcana, lecz nie zobligowana do stosowania niniejszego standardu do ujęcia pozostałych transakcji,
w wyniku których nastąpiło przyznanie instrumentów kapitałowych, jeśli ujawniła publicznie określoną na dzień
wyceny wartość godziwą tych instrumentów.

55 W przypadku wszystkich transakcji (w wyniku których nastąpiło przyznanie instrumentów kapitałowych), do których
niniejszy standard ma zastosowanie, jednostka powinna przekształcić dane porównawcze i, jeśli to wykonalne, dosto-
sować saldo początkowe zysków zatrzymanych dla najwcześniejszego prezentowanego okresu.

56 W przypadku wszystkich transakcji (w wyniku których nastąpiło przyznanie instrumentów kapitałowych), do których
niniejszy standard nie został zastosowany (np. do instrumentów kapitałowych przyznanych przed lub w dniu 7 listo-
pada 2002 r.), jednostka powinna ujawnić informacje wymagane w paragrafach 44 i 45.

57 Jeśli, po dniu wejścia w życie niniejszego standardu, jednostka modyfikuje terminy lub warunki przyznanych instru-
mentów kapitałowych, do których niniejszych standard nie został zastosowany, jednostka powinna mimo to zastoso-
wać paragrafy 26–29 do takich modyfikacji.
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58 W przypadku zobowiązań wynikających z transakcji płatności w formie akcji istniejących na dzień wejścia w życie
niniejszego standardu, jednostka powinna zastosować MSSF retrospektywnie. Dla zobowiązań tych jednostka powinna
przekształcić dane porównawcze, w tym skorygować saldo otwarcia zysków zatrzymanych najwcześniejszego prezen-
towanego okresu, dla którego przekształca dane porównawcze. Jednostka nie musi przekształcać danych porównaw-
czych w zakresie, w jakim odnoszą się one do okresu lub dnia sprzed 7 listopada 2002 r.

59 Jednostka jest zachęcana, ale nie zobligowana do stosowania niniejszego standardu retrospektywnie do wszystkich
innych zobowiązań wynikających z transakcji płatności w formie akcji, na przykład do zobowiązań, które zostały roz-
liczone w okresie, za który jednostka prezentuje dane porównawcze.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

60 Jednostka stosuje niniejszy standard do okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2005 lub po tym dniu.
Zaleca się wcześniejsze zastosowanie standardu. Jeśli jednostka stosuje niniejszy standard do okresów zaczynających
się przed 1 stycznia 2005, to fakt ten ujawnia.
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ZAŁĄCZNIK A

Definicje pojęć

Niniejszy załącznik jest integralną częścią standardu.

transakcja płatności w formie
akcji rozliczana w środkach
pieniężnych

Transakcja płatności w formie akcji, w której jednostka nabywa towary lub usługi
w drodze zaciągnięcia zobowiązania wobec dostawcy towarów lub usług do wydania
środków pieniężnych lub innych aktywów o wartości zależnej od ceny (lub wartości)
akcji własnych jednostki lub innych instrumentów kapitałowych tej jednostki.

pracownicy oraz inne osoby
świadczące podobne usługi

Osoby, które świadczą osobiste usługi na rzecz jednostki i które (a) są uważane za
pracowników dla celów prawnych lub podatkowych, (b) prowadzą indywidualne
prace dla jednostki pod jej kierunkiem, w taki sam sposób jak osoby, które są uwa-
żane za pracowników dla celów prawnych lub podatkowych, lub (c) świadczą usługi,
które są podobne do usług świadczonych przez pracowników. Na przykład, pojęcie
to obejmuje cały personel kierowniczy, tj. te osoby, które mają władzę i odpowie-
dzialność w zakresie planowania, kierunkowania i kierowania działaniami jednostki,
w tym członkowie rad nadzorczych (lub zbliżonych organów).

instrument kapitałowy Umowa, która dokumentuje istnienie udziałów w aktywach jednostki gospodarczej
pozostałych po odjęciu wszystkich jej zobowiązań (*).

przyznany instrument kapita-
łowy

Prawo (warunkowe lub bezwarunkowe) do instrumentu kapitałowego jednostki
przyznane przez jednostkę lub inną stronę w ramach umowy dotyczącej płatności
w formie akcji.

transakcja płatności w formie
akcji rozliczana w instrumen-
tach kapitałowych

Transakcja płatności w formie akcji, w której jednostka otrzymuje towary lub
usługi w zamian za własne instrumenty kapitałowe (obejmujące akcje i opcje na
akcje).

wartość godziwa Kwota, za jaką na warunkach rynkowych składnik aktywów mógłby zostać wymie-
niony, zobowiązanie zaspokojone, a przyznany instrument kapitałowy wymie-
niony, pomiędzy zainteresowanymi, dobrze poinformowanymi i niepowiązanymi
stronami transakcji.

dzień przyznania Dzień, w którym jednostka oraz druga strona (w tym pracownik) zawierają umowę
dotyczącą płatności w formie akcji, czyli dzień w którym obie strony przyjmują
uzgodnione terminy i warunki porozumienia. W dniu przyznania jednostka przeka-
zuje kontrahentowi prawo do środków pieniężnych, innych aktywów lub własnych
instrumentów kapitałowych, przy założeniu, że określonewarunki (jeśli istnieją)
nabycia uprawnień zostały spełnione. Jeśli umowa wymaga zatwierdzenia (na przy-
kład ze strony akcjonariuszy), dniem przyznania jest dzień, gdy zatwierdzenie to zos-
tanie uzyskane.

wartość wewnętrzna Różnica między wartością godziwą akcji, które kontrahent ma prawo (warunkowo
lub bezwarunkowo) nabyć lub otrzymać, a ceną (jeżeli została określona) jaką musi
za te akcje zapłacić. Na przykład opcja na akcje z ceną wykonania 15 j.p. (**), gdy
wartość godziwa jednej akcji wynosi 20 j.p. ma wartość wewnętrzną 5 j.p.

warunek rynkowy Warunek, w ramach którego cena wykonania, nabycia uprawnienia lub wykonalność
instrumentu kapitałowego są uzależnione od ceny rynkowej instrumentów kapi-
tałowych jednostki. Warunkiem takim jest np. osiągnięcie określonej ceny akcji lub
określonej kwotywartości wewnętrznej opcji na akcje, lub osiągnięcie ustalonego
wskaźnika, który jest określany jako cena rynkowa instrumentów kapitałowych
jednostki w relacji do indeksu cen rynkowych instrumentów kapitałowych innych
jednostek.

(*) Założenia koncepcyjne definiują zobowiązanie jako obecny, wynikającym ze zdarzeń przeszłych, obowiązek jednostki gospodarczej, którego
wypełnienie - jak się oczekuje - spowoduje wypływ z jednostki środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne (np. wypływ środ-
ków pieniężnych lub innych aktywów jednostki).

(**) W niniejszym załączniku kwoty pieniężne denominowane są w „jednostkach pieniężnych” (j.p.).
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dzień wyceny Dzień, na który wartość godziwa przyznanych instrumentów jest mierzona na
potrzeby niniejszego MSSF. W transakcjach z pracownikami oraz osobami świad-
czącymi podobne usługi dniem wyceny jest dzień przyznania. W transakcjach
z kontrahentami innymi niż pracownicy (lub osoby świadczące podobne usługi),
dniem wyceny jest dzień, w którym jednostka otrzymuje dobra lub kontrahent świad-
czy usługi.

odnawialność Cecha, która przewiduje automatyczne przyznanie dodatkowych opcji na akcje
w momencie, gdy wcześniej przyznane opcje są rozliczane w akcjach jednostki
zamiast w środkach pieniężnych (w celu wypełnienia ceny wykonania).

opcja odnowiona Nowa opcja na akcje przyznawana w momencie, gdy do rozliczenia wcześniejszej
przyznanej opcji na akcje wykorzystywane są akcje własne jednostki.

umowa dotycząca płatności
w formie akcji

Umowa między jednostką i drugą stroną (w tym pracownikiem) skutkująca zawar-
ciem transakcji płatności w formie akcji, w wyniku której druga strona (kontra-
hent) otrzymuje prawo do środków pieniężnych lub innych aktywów o wartości uza-
leżnionej od ceny akcji lub innych instrumentów kapitałowych jednostki, lub
otrzymuje instrumenty kapitałowe jednostki, przy założeniu, żewarunki nabycia
uprawnień (jeżeli istnieją) zostały spełnione.

transakcja płatności w formie
akcji

Transakcja, w której jednostka otrzymuje towary lub usługi w zamian za własne
instrumenty kapitałowe (w tym akcje lub opcje na akcje), lub nabywa towary lub
usługi poprzez zaciągnięcie zobowiązań wobec dostawcy towarów lub usług o war-
tości zależnej od ceny akcji własnych tej jednostki lub jej innych instrumentów kapi-
tałowych.

opcja na akcje Umowa dająca posiadaczowi prawo, lecz nie obowiązek, do subskrybowania akcji
jednostki po stałej lub możliwej do określenia cenie przez określony okres czasu.

nabycie uprawnień Stać się uprawnionym. W ramach umowy dotyczącej płatności w formie akcji,
kontrahent (w tym pracownik) staje się uprawniony do otrzymania środków pienięż-
nych, innych aktywów lub instrumentów kapitałowych jednostki po spełnieniu
określonych warunków nabycia uprawnień.

warunki nabycia uprawnień Warunki jakie muszą zostać spełnione, aby kontrahent (w tym pracownik) otrzymał
egzekwowalne prawo do środków pieniężnych, innych aktywów lub instrumentów
kapitałowych jednostki, w ramach umowy dotyczącej płatności w formie akcji.
Warunki nabycia uprawnień obejmują warunki świadczenia usługi, które wymagają
od kontrahenta (w tym pracownika) świadczenia usługi przez określony czas oraz
warunki związane z dokonaniami gospodarczymi jednostki, wymagające osiągnięcia
pewnych wyników gospodarczych (takich jak np. określony wzrost zysku jednostki
w określonym czasie).

okres nabywania uprawnień Okres, w czasie którego wszystkie określone warunki nabycia uprawnień ustalone
w umowie dotyczącej płatności w formie akcji muszą zostać spełnione.
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ZAŁĄCZNIK B

Objaśnienie stosowania

Niniejszy załącznik stanowi integralną część standardu.

Szacowanie wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych

B1 Paragrafy B2–B41 niniejszego załącznika omawiają wycenę wartości godziwej przyznanych akcji i opcji na akcje, kon-
centrując się na specyficznych terminach i warunkach, które są charakterystyczne dla akcji lub opcji na akcje przyzna-
wanych pracownikom. Z tego też względu omówienie to nie jest całkowicie wyczerpujące. Co więcej, w związku z tym,
że analizowane poniżej zagadnienia związane z wyceną koncentrują się na akcjach i opcjach przyznawanych pracow-
nikom, przyjęto założenie, że wycena ich wartości godziwej dokonywany jest na dzień przyznania. Mimo to, wiele
aspektów wyceny omówionych poniżej (np. określanie oczekiwanej zmienności) odnosi się również do szacowania
wartości godziwej akcji i opcji przyznanych stronom innym niż pracownicy – na dzień otrzymania przez jednostkę
towarów lub świadczenia przez kontrahenta usług.

Akcje

B2 W przypadku akcji przyznanych pracownikom, wartość godziwa akcji własnych jest mierzona na poziomie ich ceny
rynkowej (lub oszacowanej ceny rynkowej, jeśli akcje jednostki nie są przedmiotem publicznego obrotu), skorygowa-
nej w taki sposób, aby uwzględniała terminy i warunki, na których akcje przyznano (z wyjątkiem warunków nabycia
uprawnień, które nie są uwzględnianie w wycenie wartości godziwej zgodnie z paragrafami 19–21).

B3 Na przykład, jeśli pracownik nie jest upoważniony do otrzymywania dywidend w okresie nabywania uprawnień, czyn-
nik ten należy uwzględnić przy szacowaniu wartości godziwej przyznanych akcji. Podobnie wygląda sytuacja, gdy akcje
podlegają restrykcjom co do ich przenoszenia po dniu nabycia uprawnień. Czynnik taki należy uwzględnić w sza-
cunku wartości godziwej, jednak tylko w takim zakresie, w jakim restrykcje te wpływałyby na cenę, którą skłonni byliby
zapłacić zainteresowani, dobrze poinformowani i niepowiązani uczestnicy rynku. Na przykład jeśli akcje są przedmio-
tem aktywnego obrotu na głębokim i płynnym rynku, restrykcje co do ich transferu po dniu nabycia uprawnień mogą
mieć niewielki, jeśli jakikolwiek, wpływ na cenę, którą zapłaciliby za te akcje zainteresowani i dobrze poinformowani
uczestnicy rynku. W procesie szacowania na dzień przyznania wartości godziwej przyznanych instrumentów kapita-
łowych nie należy uwzględniać restrykcji dotyczących transferu lub innych ograniczeń występujących w okresie naby-
wania uprawnień. Wynika to z faktu, że mają one swoje źródło w istnieniu warunków nabycia uprawnień, które to
należy traktować zgodnie z paragrafami 19–21.

Opcje na akcje

B4 W przypadku wielu opcji na akcje przyznawanych pracownikom ich ceny rynkowe nie są dostępne. Wynika to z tego,
że przyznane opcje cechują się terminami i warunkami, których nie mają opcje będące przedmiotem obrotu. Jeśli na
rynku nie istnieją opcje z podobnymi terminami i warunkami, to wartość godziwą przyznanych opcji należy oszaco-
wać stosując model wyceny opcji.

B5 Wybierając model wyceny opcji jednostka powinna rozważyć czynniki, które wzięliby pod uwagę zainteresowani i
dobrze poinformowani uczestnicy rynku wybierając model wyceny. Na przykład wiele opcji pracowniczych ma długi
okres trwania (życia), ich budowa przewiduje zazwyczaj możliwość ich wykonania między dniem nabycia uprawnień,
a dniem kończącym okres trwania i są one często wykonywane wcześnie – przed końcem okresu trwania. Czynniki te
należy rozpatrzyć szacując wartość godziwą opcji na dzień ich przyznania. W wielu jednostkach wskazane czynniki
mogą wykluczyć wykorzystanie modelu Black’a–Scholes’a–Merton’a, który nie uwzględnia możliwości wykonania opcji
przed końcem okresu trwania i przez to może nie odzwierciedlić skutków oczekiwanego wcześniejszego wykonania
opcji. Model ten nie uwzględnia również możliwości zmian oczekiwanej zmienności w okresie trwania opcji, jak rów-
nież zmian w innych danych wejściowych do modelu w tym przedziale czasu. Jednak w przypadku opcji z względnie
krótkim okresem umownego trwania lub które mają zostać wykonane w krótkim czasie po dniu nabycia uprawnień,
wskazane czynniki mogą nie mieć znaczenia. W takich przypadkach z modelu Black’a–Scholes’a–Merton’a można
otrzymać wartość, która będzie zasadniczo taka sama jak w przypadku zastosowania bardziej elastycznych modeli
wyceny opcji.

B6 Wszystkie modele wyceny opcji powinny uwzględniać przynajmniej następujące czynniki:

a) cenę wykonania (realizacji) opcji;

b) czas trwania (życia) opcji;
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c) bieżącą cenę akcji bazowych;

d) oczekiwaną zmienność ceny akcji;

e) oczekiwane dywidendy z akcji (jeśli ich uwzględnienie jest wskazane);

oraz

f) stopę procentową wolną od ryzyka w okresie trwania opcji.

B7 W procesie szacowania wartości godziwej należy uwzględnić również inne czynniki, które wzięliby pod uwagę (okre-
ślając cenę) zainteresowani i dobrze poinformowani uczestnicy rynku (z wyjątkiem warunków nabycia uprawnień i
odnawialności, które są wyłączone z wyceny wartości godziwej zgodnie z paragrafami 19–22).

B8 Na przykład, opcje na akcje przyznane pracownikowi nie mogą zazwyczaj zostać wykonane w określonym przedziale
czasu (np. w okresie nabywania uprawnień lub w okresach określonych przez regulatorów rynków papierów wartoś-
ciowych). Czynnik ten powinien zostać uwzględniony, jeśli zastosowany model wyceny przyjmuje możliwość wyko-
nania opcji w każdym momencie jej trwania (życia). Jeżeli jednak jednostka stosuje model wyceny przeznaczony dla
opcji, które mogą zostać wykonane tylko na koniec okresu trwania opcji, żadne korekty nie są potrzebne dla uwzględ-
nienia niemożności wykonania opcji w okresie nabywania uprawnień (lub innych okresach w czasie trwania opcji).
Wynika to stąd, że sam model uwzględnia brak możliwości wykonania opcji w tych okresach.

B9 Podobnie, innym czynnikiem charakterystycznym dla opcji pracowniczych jest prawdopodobieństwo wczesnego
wykonania opcji. Podejście takie może wynikać na przykład stąd, że opcje pracownicze nie są swobodnie przenaszalne,
lub też dlatego, że pracownik musi wykonać wszystkie opcje, do których nabył uprawnienia w momencie przerwania
zatrudnienia. Skutki oczekiwanego wczesnego wykonania opcji powinny zostać odpowiednio uwzględnione, co
omówiono w paragrafach B16–B21.

B10 Jednostka nie powinna uwzględniać przy szacowaniu wartości godziwej przyznanych opcji (lub innych instrumentów
kapitałowych) czynników, których nie wzięliby pod uwagę zainteresowani i dobrze poinformowani uczestnicy rynku
określając cenę opcji (lub innego instrumentu kapitałowego). Na przykład w przypadku opcji na akcje przyznanych
pracownikom, czynniki mogące wpływać na wartość opcji z punktu widzenia pojedynczego tylko pracownika mogą
okazać się nieistotne przy szacowaniu ceny, która zostałaby ustalona przez zainteresowanego i dobrze poinformowa-
nego uczestnika rynku.

Dane wejściowe do modeli wyceny opcji

B11 Celem procesu szacowania oczekiwanej zmienność oraz dywidendy z akcji bazowych jest przybliżenie oczekiwań,
które zostałyby odzwierciedlone w bieżącej cenie rynkowej lub negocjowanej cenie opcji. Podobnie w przypadku sza-
cowania skutków wczesnego wykonania opcji pracowniczych, celem jest przybliżenie oczekiwań, które poczyniłaby
zewnętrzna strona mająca dostęp do szczegółowych danych o zachowaniach pracowników w zakresie wykonywania
opcji i opierająca się na informacjach dostępnych na dzień przyznania opcji.

B12 Często dostępny jest przedział racjonalnych oczekiwań, co do przyszłej zmienności, dywidend lub zachowań pracow-
ników w zakresie wykonania opcji. W takim przypadku, oczekiwane wartości powinny zostać wyliczone poprzez zwa-
żenie każdej kwoty z przedziału przez prawdopodobieństwo jej wystąpienia.

B13 Oczekiwania dotyczące przyszłości są przeważnie oparte na przeszłym doświadczeniu. Dane przeszłe wymagają jed-
nak modyfikacji, jeśli można racjonalnie oczekiwać, że przyszłość będzie się różnić od przeszłości. W niektórych oko-
licznościach, możliwe do zidentyfikowania czynniki mogą wskazywać, że nieskorygowane dane historyczne są rela-
tywnie ubogim wskaźnikiem stanów przyszłych. Przykładem może być sytuacja, gdy jednostka z dwoma wyraźnie
różnymi obszarami działalności gospodarczej zbywa jeden z nich – charakteryzujący się znacząco mniejszym ryzy-
kiem niż drugi. W takim przypadku historyczna zmienność może nie być najlepszą informacją, na podstawie której
można by oprzeć racjonalne oczekiwania co do przyszłości.

B14 W innych okolicznościach, historyczne informacje mogą nie być dostępne. Na przykład nowo–notowana jednostka
ma (jeśli ma) ograniczone dane historyczne co do zmienności ceny własnych akcji. Nienotowane lub nowo–notowane
jednostki zostały omówione w dalszej części opracowania.

B15 Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, iż jednostka nie powinna opierać szacunków zmienności,
zachowań pracowników w zakresie wykonania opcji oraz dywidend jedynie na informacjach historycznych bez roz-
ważenia zakresu, w jakim dane historyczne mogą być racjonalnie uważane za wskaźnikowe dla przyszłości.
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Oczekiwane wczesne wykonanie opcji

B16 Pracownicy często wcześnie wykonują posiadane opcje na akcje kierując się różnymi względami. Przyczyną takiego
postępowania może być na przykład to, że pracownicze opcje na akcje są zazwyczaj nieprzenaszalne. Brak możli-
wości przeniesienia opcji może skutkować tym, że pracownicy wcześnie wykonają swoje opcje, ponieważ tylko w ten
sposób będą mogli zamknąć swoją pozycję. Inną przyczyną wczesnego wykonania opcji może być to, że pracownicy
opuszczając miejsce pracy zostają zazwyczaj zobligowani do wykonania opcji, do których nabyli uprawnienia w krót-
kim czasie – w przeciwnym wypadku opcje zostaną umorzone. Czynnik ten, podobnie jako poprzedni, powoduje
wczesne wykonanie opcji. Inną przesłanką wczesnego wykonania opcji może być niechęć do ryzyka lub brak dywer-
syfikacji zasobów majątkowych.

B17 Środki, za pomocą których uwzględnia się oczekiwane wczesne wykonanie opcji zależą od zastosowanego modelu
wyceny opcji. Na przykład oczekiwane wczesne wykonanie może zostać uwzględnione poprzez wykorzystanie sza-
cunków oczekiwanego czasu trwania (życia) opcji (który w przypadku opcji pracowniczych, jest określany jako czas
między dniem przyznania opcji, a dniem oczekiwanego jej wykonania) jako zmiennej wejściowej do modelu wyceny
opcji (np. modelu wyceny Black’a – Scholes’a – Merton’a). Oczekiwane wczesne wykonanie może być ewentualnie
odpowiednio modelowane w przypadku zastosowania modelu dwumianowego lub zbliżonego do niego modelu
wyceny opcji, który wykorzystuje umowny czas trwania opcji jako zmienną wejściową.

B18 Czynniki, które należy rozważyć w przypadku szacowania wczesnego wykonania opcji obejmują:

a) długość okresu nabywania uprawnień, ponieważ opcja na akcje nie może zazwyczaj zostać wykonana przed upły-
wem okresu nabycia uprawnień. Określając wpływ wczesnego wykonania opcji na wycenę należy założyć, że
nastąpi nabycie uprawnień do opcji. Implikacje warunków nabycia uprawnień omówiono w paragrafach 19–21.

b) przeciętny okres czasu, przez który podobne opcje pozostawały nie wykonane w przeszłości.

c) cenę akcji bazowych. Doświadczenie może wskazywać, że pracownicy wykonują swoje opcje, gdy cena akcji osią-
gnie określony poziom ponad cenę wykonania opcji.

d) stanowisko pracownika w organizacji. Na przykład doświadczenie może wskazywać, że pracownicy wyższych
szczebli mają zwyczaj wykonywania opcji później niż pracownicy niższych szczebli (zależność omówiona dalej
w paragrafie B21).

e) oczekiwaną zmienność akcji bazowych. Przeciętnie pracownicy mogą wykonywać wcześniej opcje na akcje
charakteryzujące się wysoką zmiennością ceny, niż opcje z niską zmiennością.

B19 Jak wskazano w paragrafie B17, skutki wczesnego wykonania mogą zostać uwzględnione poprzez wykorzystanie sza-
cunku oczekiwanego czasu trwania (życia) opcji jako zmiennej wejściowej do modelu wyceny opcji. Szacując oczeki-
wany czas trwania opcji przyznanych grupie pracowników, jednostka może oprzeć szacunki na odpowiednio ważo-
nym średnim oczekiwanym czasie trwania, ustalonym dla całej grupy pracowników. Innym rozwiązaniem jest
wykorzystanie odpowiednio ważonych średnich czasów trwania dla podgrup pracowników w grupie – opierając się
na bardziej szczegółowych danych co do zachowań pracowników w zakresie wykonania opcji (kwestia omówiona
dalej).

B20 Rozdzielenie przyznanych opcji na podgrupy pracowników z relatywnie jednorodnym zachowaniem w zakresie ich
wykonywania może mieć istotne znaczenie. Wartość opcji nie jest liniową funkcją czasu trwania opcji – wartość opcji
wzrasta w malejącym tempie w miarę wydłużania się tego okresu. Na przykład jeśli wszystkie inne założenia pozo-
staną niezmienione, to dwuletnia opcja będzie miała większą wartość niż jednoroczna, ale wartość ta nie będzie dwu-
krotnie większa od wartości opcji jednorocznej. Oznacza to, iż przeprowadzając szacunki wartości opcji na podstawie
pojedynczego średnio ważonego okresu trwania (życia), który obejmowałby szeroki zakres różnych okresów trwania,
dokonano by zawyżenia całkowitej wartości godziwej przyznanych opcji na akcje. Rozdzielając przyznane opcje na
kilka podgrup, z których każda ma relatywnie wąski przedział okresów trwania (uwzględnionych w średnio ważonym
okresie trwania podgrupy), można zredukować to przeszacowanie.

B21 Podobne okoliczności należy rozpatrzyć wykorzystując dwumianowy model wyceny lub model podobny do niego.
Przykładowo, doświadczenie jednostki, która przyznaje opcje pracownikom na zasadniczo różnych stanowiskach,
może wskazywać, że kadra zarządzająca utrzymuje swoje opcje dłużej niż kierownictwo średniego szczebla. Kierow-
nictwo średniego szczebla może zaś utrzymywać opcje dłużej niż pracownicy niżej usytuowani w hierarchii. Obok
tego, niektórzy pracownicy mogą być zachęcani lub zobligowani do utrzymywania minimalnej kwoty (lub liczby) swo-
ich instrumentów kapitałowych (w tym opcji), przez co mogą przeciętnie wykonywać swoje opcje później niż inni pra-
cownicy, do których nie odnoszą się takie okoliczności. W przedstawionych sytuacjach, rozdzielenie opcji na grupy
pracowników z jednorodnym zachowaniem w zakresie wykonywania opcji, pozwoli na bardziej dokładne oszacowa-
nie całkowitej wartości godziwej przyznanych opcji na akcje.
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Oczekiwana zmienność

B22 Oczekiwana zmienność jest wielkością obrazującą o ile (jak można oczekiwać) cena będzie się zmieniać w okresie.
Miarą zmienności wykorzystywaną w modelach wyceny opcji jest odchylenie standardowe (w ujęciu rocznym) stopy
zwrotu z akcji w określonym przedziale czasu. Stopa zwrotu wyrażona jest jako roczna stopa procentowa przy kapi-
talizacji ciągłej (roczna ciągła stopa procentowa). Zmienność jest zazwyczaj wyrażana dla okresów rocznych, co umo-
żliwia jej porównywanie niezależnie od przedziałów czasu wykorzystanych w kalkulacji np. niezależnie czy są to obser-
wacje dzienne, tygodniowe czy miesięczne.

B23 Stopa zwrotu (dodatnia lub ujemna) z akcji dla danego okresu określa jak dużo akcjonariusz zyskał z dywidend oraz
wzrostu (lub spadku) ceny akcji.

B24 Oczekiwana zmienność akcji w ujęciu rocznym obrazuje przedział, w którym (jak można oczekiwać) roczna ciągła
stopa zwrotu będzie się znajdować przez około dwie trzecie czasu. Na przykład, jeżeli dla akcji (z oczekiwaną roczną
ciągłą stopą zwrotu równą 12 %) zmienność wynosi 30 %, to prawdopodobieństwo, że stopa zwrotu w okresie jed-
nego roku znajdzie się w przedziale – 18 % (12 % – 30 %) i 42 % (12 % + 30 %) kształtuje się na poziomie zbliżonym
do 2/3. Jeżeli cena akcji wynosi 100 j.p. na początku roku, a żadne dywidendy nie są płacone, to cena akcji na koniec
roku znajdzie się w przedziale od 83,53 (100 j.p. × e– 0,18) do 152,20 (100 j.p. × e0,42) i będzie w tym przedziale pozo-
stawać przez około 2/3 roku.

B25 Czynniki, które należy rozważyć szacując oczekiwaną zmienność obejmują:

a) zmienność stosowaną dla opcji na akcje jednostki będących przedmiotem obrotu na giełdzie lub dla innych noto-
wanych instrumentów jednostki zawierających element opcyjny (np. obligacja zamienna na akcje), jeśli zmien-
ność stosowana jest dostępna.

b) historyczną zmienność cen akcji w możliwie ostatnim okresie czasu, którego długość jest generalnie współmierna
z oczekiwanym okresem trwania opcji (uwzględniającym pozostały okres umownego trwania opcji oraz skutki
jej oczekiwanego wczesnego wykonania).

c) czas, przez jaki akcje jednostki są przedmiotem publicznego obrotu. Nowo–notowane jednostki mogą mieć
wysoką historyczną zmienność w porównaniu do podobnych jednostek, które są notowane od dłuższego czasu.
Dalsze wskazówki odnoszące się do nowo–notowanych jednostek przedstawiono poniżej.

d) tendencję zmienności do oscylowania (powrotu) wokół jej średniej, tj. jej długookresowy średni poziom, jak i inne
czynniki wskazujące, że oczekiwana przyszła zmienność może różnić się od zmienności przeszłej. Na przykład
jeśli cena akcji jednostki była szczególnie niestabilna w pewnym określonym czasie z powodu nieudanej próby
przejęcia lub ważnej restrukturyzacji, okres ten może być pominięty w wyliczaniu historycznej średniej zmien-
ności w ujęciu rocznym.

e) właściwe i regularne przedziały czasowe dla obserwacji cen. Obserwacje cen powinny być spójne z okresu na
okres. Na przykład jednostka może wykorzystywać cenę zamknięcia z każdego tygodnia lub najwyższą cenę
w tygodniu, ale nie powinna wykorzystywać ceny zamknięcia dla niektórych tygodni i najwyższej ceny dla innych
tygodniu. Obserwowane ceny powinny być również wyrażone w walucie, w której ustalona jest cena wykonania.

J e d n o s t k i n owo–no t owan e

B26 Jak wskazano w paragrafie B25, jednostka powinna rozważyć historyczną zmienność ceny akcji w możliwie ostat-
nim okresie czasu, którego długość jest generalnie współmierna z oczekiwanym okresem trwania opcji. Jeśli nowo-
–notowana jednostka nie ma wystarczających informacji pozwalających na określenie historycznej zmienności ceny
akcji, powinien wyliczyć ją dla możliwie najdłuższego okresu czasu, dla którego notowania są dostępne. Możliwe jest
również uwzględnienie historycznej zmienności cen akcji podobnych jednostek przechodzących porównywalny okres
w swym rozwoju. Na przykład jednostka notowana od roku i przyznająca opcje z przeciętnym oczekiwanym okresem
trwania (życia) pięciu lat, może wziąć pod uwagę rozkłady i poziom historycznych zmienności cen akcji jednostek
prowadzących działalność w tym samym sektorze, w okresie pierwszych sześciu lat od pojawienia się ich na rynku
publicznym.

J e d n o s t k i n i e n o t ow an e

B27 Jednostki nienotowane nie dysponują historycznymi informacjami pozwalającymi na oszacowanie oczekiwanej
zmienności ceny ich akcji. W takim przypadku należy rozważyć czynniki wskazane poniżej.

B28 W niektórych przypadkach nienotowana jednostka regularnie emitująca opcje lub akcje dla swoich pracowników (lub
innych stron) może mieć ukształtowany wewnętrzny rynek dla swych akcji. Zmienność ustalonych na tej drodze cen
akcji może być wzięta pod uwagę w szacowaniu oczekiwanej zmienności.
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B29 Alternatywą może być również wykorzystanie (przy szacowaniu oczekiwanej zmienności) historycznych lub stoso-
wanych zmienności cen akcji podobnych, notowanych jednostek, dla których, z racji tego, że są notowane, można
uzyskać ceny akcji lub ceny opcji. Rozwiązanie takie może być właściwe, gdy jednostka określa wartość własnych akcji
na podstawie cen akcji podobnych, notowanych jednostek.

B30 Jeżeli jednostka, szacując wartość własnych akcji nie wykorzystuje cen akcji podobnych notowanych jednostek, lecz
zamiast tego korzysta z innej metodologii wyceny akcji, może oszacować oczekiwaną zmienność spójnie z zastoso-
waną metodologią. Na przykład jednostka może szacować wartość swoich akcji odnosząc się do wartości aktywów
netto lub stopy zysków. W takim przypadku możliwe jest rozważenie oczekiwanej zmienności aktywów netto lub
zysków.

Oczekiwane dywidendy

B31 Uwzględnienie oczekiwanych dywidend przy określaniu wartości godziwej akcji lub przyznanych opcji uzależnione
jest od tego, czy kontrahent ma prawo do dywidend lub ich odpowiedników.

B32 Na przykład jeśli pracownikom przyznano opcje i są oni uprawnieni do otrzymywania dywidend z akcji bazowych
lub odpowiedników dywidend (które to mogą być płatne w środkach pieniężnych lub obniżać cenę wykonania) mię-
dzy dniem przyznania i dniem wykonania, przyznane opcje powinny być wyceniane jak gdyby żadne dywidendy nie
były płatne, tj. zmienna wejściowa oznaczająca oczekiwane dywidendy powinna wynosić zero.

B33 Podobnie w przypadku, gdy wartość godziwa akcji przyznanych pracownikom jest szacowana na dzień przyznania,
żadne korekty nie są wymagane w związku z oczekiwanymi dywidendami, jeśli pracownik jest upoważniony do ich
otrzymywania w okresie nabywania uprawnień.

B34 Inaczej wygląda sytuacja, gdy pracownicy nie mają prawa do dywidend lub ich ekwiwalentów w okresie nabywania
uprawnień (lub przed dniem wykonania w przypadku opcji) – w takim przypadku wyceniając prawa do akcji lub opcji
na dzień przyznania należy uwzględnić oczekiwane dywidendy. Oznacza to, że szacując wartość godziwą przyzna-
nych opcji należy wprowadzić do modelu wyceny opcji oczekiwane dywidendy. W przypadku szacowania wartości
godziwej przyznanych akcji, ustalona wartość powinna zostać zmniejszona o bieżącą wartość oczekiwanych dywi-
dend, które zostaną wypłacone w okresie nabywania uprawnień.

B35 Wiele modeli wyceny opcji zazwyczaj wymaga wprowadzenia oczekiwanej stopy dywidendy. Modele te mogą jednak
zostać zmodyfikowane tak, aby uwzględniały kwotę oczekiwanej dywidendy zamiast jej stopy. Jednostka może
zarówno wykorzystać oczekiwaną stopę dywidendy, jak i oczekiwane płatności. Jeśli jednostka wykorzystuje kwoty
(płatności), to powinna przeanalizować historyczny schemat wzrostu dywidend. Na przykład jeśli jednostka w ramach
swojej polityki przyjmowała dotychczas około 3 procentowy wzrost dywidend rocznie, szacując wartości opcji
nie powinna zakładać stałej kwoty dywidendy przez cały okres trwania (życia) opcji chyba, że istnieją potwierdzające
to założenie dowody.

B36 Generalnie założenia co do oczekiwanych dywidend należy oprzeć na publicznie dostępnych informacjach. Jednostka,
która nie płaci dywidend i która nie ma takich planów, powinna przyjąć oczekiwaną stopę dywidendy na poziomie
zera. Jednostka wchodząca na rynek, a nie mająca przeszłej praktyki płacenia dywidend, może jednak spodziewać się,
iż rozpocznie ich płacenie w oczekiwanym czasie trwania opcji pracowniczych. Jednostki takie mogą (przy szacowa-
niu wartości godziwej) wykorzystać średnią z przeszłej stopy dywidendy (zera) i przeciętnej stopy dywidendy ustalo-
nej dla odpowiednio porównywalnej grupy jednostek.

Stopa procentowa wolna od ryzyka

B37 Zazwyczaj stopa wolna od ryzyka określana jest jako stopa zwrotu uzyskana z bieżąco dostępnych zero kuponowych
papierów wartościowych emitowanych przez rząd kraju, w walucie którego wyrażona jest cena wykonania opcji.
Wskazane papiery wartościowe powinny się charakteryzować okresem pozostałym do momentu nabycia uprawnień
równym oczekiwanemu czasowi trwania wycenianej opcji (który to wynika z czasu pozostałego do końca umownego
czasu trwania opcji i oczekiwanego wczesnego wykonania). Czasem konieczne może się okazać wykorzystanie pew-
nych wielkości zastępczych – w przypadku, gdy nie istnieją papiery wartościowe emitowane przez rząd lub gdy
widoczne są przesłanki świadczące, iż otrzymana stopa zwrotu na zero-kuponowych papierach rządowych
nie odzwierciedla stopy procentowej wolnej od ryzyka (przykładem są tutaj gospodarki z wysoką inflacją). Właściwa
wielkość zastępcza powinna zostać również wykorzystana, jeśli uczestnicy rynku określając wartość godziwą opcji
(z okresem trwania równym oczekiwanemu okresowi trwania opcji wycenianej) wykorzystaliby tę wielkość zamiast
stopy zwrotu z zero-kuponowych papierów rządowych.
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Wpływ na strukturę kapitału

B38 Opcje na akcje będące przedmiotem obrotu są zazwyczaj wystawiane przez jednostki trzecie, nie zaś przez emitenta
akcji. W momencie wykonania opcji ich wystawca dostarcza akcje posiadaczowi opcji. Chcąc wypełnić przyjęte na sie-
bie zobowiązanie dostarczenia akcji, wystawca opcji musi odkupić je od dotychczasowych akcjonariuszy. Oznacza to,
że wykonanie opcji będącej przedmiotem obrotu nie ma skutków rozwadniających.

B39 Inaczej wygląda sytuacja, gdy opcje na akcje są wystawiane przez emitenta akcji. W takim przypadku rozliczenie opcji
poprzez dostarczenie akcji traktowane jest jak ich nowa emisja – może mieć ona postać emisji zupełnie nowych akcji
lub wyemitowania akcji, które zostały wcześniej odkupione i w momencie odkupu pomniejszyły kapitał własny. Ewen-
tualna emisja akcji po cenie wykonania opcji, nie zaś po ich bieżącej cenie rynkowej z dnia rozliczenia, oznacza rze-
czywiste lub potencjalne rozwodnienie, co może doprowadzić do spadku rynkowej ceny akcji. Spadek ceny akcji może
oznaczać dla posiadacza opcji zmniejszenie zysku w momencie jej wykonania w porównaniu z sytuacją, gdy opcje są
przedmiotem obrotu na rynku i nie wpływają na rozwodnienie ceny akcji.

B40 To czy przedstawiona sytuacja ma znaczący wpływ na wartość przyznanych opcji na akcje zależy od różnych czyn-
ników, np. liczby nowych akcji, które zostaną wyemitowane w momencie wykonania opcji w porównaniu z liczbą
akcji już wyemitowanych. Inną kwestią jest to, że rynek mógł uwzględnić już potencjalne rozwodnienie w cenie akcji
na dzień przyznania, jeśli oczekiwał, że przyznanie opcji będzie miało miejsce.

B41 Jednostka powinna jednak rozpatrzyć czy możliwe skutki rozwodnienia w wyniku przyszłego wykonania przyzna-
nych opcji mogą mieć wpływ na ich oszacowaną wartość godziwą na dzień przyznania. Modele wyceny opcji mogą
zostać przystosowane do uwzględnienia skutków potencjalnego rozwodnienia.

Modyfikacja umowy dotyczącej płatności w formie akcji rozliczanej w instrumentach kapitałowych

B42 Paragraf 27 wymaga, aby niezależnie od modyfikacji terminów i warunków, na których instrumenty kapitałowe zostały
przyznane, lub też anulowania czy rozliczenia tego przyznania, jednostka ujęła, jako minimum, otrzymane usługi
wycenione w wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych z dnia przyznania chyba, że do danych
instrumentów kapitałowych nie nastąpi nabycie uprawnień na skutek niespełnienia warunku nabycia uprawnień (in-
nego niż warunek rynkowy) określonego na dzień przyznania. Dodatkowo jednostka powinna ująć skutki modyfika-
cji, w wyniku których nastąpił wzrost całkowitej wartości godziwej umowy dotyczącej płatności w formie akcji lub
pojawiły się inne korzyści dla pracownika.

B43 W celu wypełnienia wymagań paragrafu 27:

a) jeśli modyfikacja zwiększa wartość godziwą przyznanych instrumentów kapitałowych (np. poprzez zmniejsze-
nie ceny wykonania) określoną bezpośrednio przed i po modyfikacji, to jednostka powinna włączyć przyznany
krańcowy przyrost wartości godziwej w wycenę kwoty ujmowanej za świadczone usługi w zamian za przyznane
instrumenty kapitałowe. Przyznany krańcowy przyrost wartości godziwej jest różnicą między wartością godziwą
zmodyfikowanych instrumentów kapitałowych i wartością godziwą pierwotnie przyznanych instrumentów kapi-
tałowych, obie wielkości oszacowane na dzień modyfikacji. Jeśli modyfikacja pojawia się w okresie nabywania
uprawnień, to przyznany krańcowy przyrost wartości godziwej jest uwzględniany w kwocie ujmowanej za świad-
czone usługi przez okres od dnia modyfikacji do dnia, gdy nastąpi nabycie uprawnień do zmodyfikowanych
instrumentów kapitałowych. Dodatkowe kwoty są ujmowane obok kwot wynikających z wartości godziwej pier-
wotnie przyznanych instrumentów kapitałowych z dnia ich przyznania, które są ujmowane przez pozostający
czas pierwotnego okresu nabywania uprawnień. Jeśli modyfikacja pojawia się po dniu wymagalności, przyznany
krańcowy przyrost wartości godziwej jest ujmowany bezzwłocznie lub w okresie nabywania uprawnień, jeśli pra-
cownik jest zobligowany do wypełnienia dodatkowego okresu świadczenia pracy zanim stanie się bezwarun-
kowo upoważniony do zmodyfikowanych instrumentów kapitałowych.

b) podobnie wygląda sytuacja, gdy modyfikacja zwiększa liczbę przyznanych instrumentów kapitałowych. W takim
przypadku jednostka powinna uwzględnić wartość godziwą dodatkowo przyznanych instrumentów kapitało-
wych z dnia modyfikacji, w kwocie ujmowanej za otrzymywane usługi w zamian za przyznane instrumenty kapi-
tałowe, spójnie z wymaganiami powyższego punktu a). Na przykład, jeśli modyfikacja pojawia się w okresie naby-
wania uprawnień, wartość godziwa dodatkowo przyznanych instrumentów kapitałowych jest uwzględniana
w kwocie ujmowanej za otrzymywane usługi przez okres od dnia modyfikacji do dnia, gdy nastąpi nabycie
uprawnień do dodatkowych instrumentów kapitałowych. Dodatkowe kwoty są ujmowane obok kwot wynika-
jących z wartości godziwej pierwotnie przyznanych instrumentów kapitałowych z dnia ich przyznania, które są
ujmowana przez pozostający czas pierwotnego okresu nabywania uprawnień.

c) jeśli jednostka modyfikuje warunki wymagalności w sposób, który jest korzystny dla pracownika, na przykład,
poprzez skrócenie okresu nabywania uprawnień lub poprzez zmodyfikowanie lub wyeliminowanie warunków
związanych z dokonaniami gospodarczymi jednostki (innych niż warunek rynkowy, którego zmiany są trakto-
wane zgodnie z powyższym punktem a)), jednostka powinna uwzględnić zmodyfikowane warunki wymagalno-
ści, stosując się do wymagań paragrafów 19–21.
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B44 Jeśli jednostka modyfikuje terminy lub warunki przyznanego instrumentu kapitałowego w sposób, który redukuje cał-
kowitą wartość godziwą umowy dotyczącej płatności w formie akcji, lub w inny sposób niekorzystny dla pracownika,
jednostka mimo to powinna dalej ujmować otrzymywane usługi w zamian za przyznane instrumenty kapitałowe
w sposób, jak gdyby modyfikacja się nie pojawiła (chyba, że jest to anulowanie części lub wszystkich przyznanych
instrumentów kapitałowych, co powinno być traktowane zgodnie z paragrafem 28). Na przykład:

a) jeśli modyfikacja redukuje wartość godziwą przyznanych instrumentów kapitałowych ustaloną bezpośrednio
przed i po modyfikacji, jednostka nie powinna uwzględniać spadku wartości godziwej i kontynuować wycenę
kwoty ujmowanej za otrzymywane towary lub usługi w zamian za instrumenty kapitałowe, opierając się na war-
tości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych z dnia ich przyznania.

b) jeśli modyfikacja zmniejsza liczbę instrumentów kapitałowych przyznanych pracownikowi, to redukcja ta
powinna być traktowana jako anulowanie części przyznanych instrumentów, zgodnie z wymaganiami
paragrafu 28.

c) jeśli jednostka modyfikuje warunki wymagalności w sposób, który jest niekorzystny dla pracownika, na przy-
kład, przez wydłużenie okresu zawieszenia lub przez zmodyfikowanie lub dodanie warunków związanych
z dokonaniami gospodarczymi jednostki (innymi niż warunek rynkowy, którego zmiany są traktowane zgodnie
z powyższym punktem a)), to nie powinna uwzględniać zmodyfikowanych warunków wymagalności stosując się
do wymagań paragrafów 19–21.
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ZAŁĄCZNIK C

Zmiany wprowadzone do innych MSSF

Zmiany wymienione w niniejszym załączniku mają zastosowanie w odniesieniu do okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia
2005 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje niniejszy MSSF do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany stosuje się również w odniesieniu
do tego wcześniejszego okresu

C1 MSR 12 „Podatek dochodowy” został zmieniony w następujący sposób:

W paragrafie 57 powołanie na paragrafy 58 do 68 zmieniono na paragrafy 58 do 68C.

Dodano następujące paragrafy 68A-68C:

„Podatek bieżący i odroczony wynikający z transakcji płatności w formie akcji

68A. W niektórych regulacjach prawno – podatkowych jednostka otrzymuje odliczenie podatkowe (lub koszt uzy-
skania przychodu) (tj. kwotę, która pomniejszy zysk do opodatkowania) w przypadku płacenia wynagrodzenia
w akcjach, opcjach na akcje lub innych instrumentach kapitałowych jednostki. Kwota stanowiąca koszt uzyska-
nia przychodu (lub podlegająca odliczeniu) może różnić się od powiązanego z nią skumulowanego kosztu
z tytułu wynagrodzenia, jak również jej uwzględnienie może zostać dopuszczone w późniejszym okresie obro-
towym. Na przykład, niektóre regulacje przewidują, że jednostka może ujmować zgodnie z MSSF 2 Płatności
w formie akcji własnych koszt powstający w wyniku świadczenia pracy przez pracownika w związku z przyzna-
nymi mu opcjami na akcja, jednostka nie otrzyma jednak odliczenia podatkowego do momentu wykonania
opcji, a ewentualna wartość odliczenia zostanie ustalona z uwzględnieniem ceny akcji na dzień wykonania.

68B. Jak w przypadku kosztów badań omawianych w paragrafie 9 i 26 b) niniejszego standardu, różnice między war-
tością podatkową otrzymanych usług świadczonych przez pracowników do danego dnia (równą kwocie, którą
władze podatkowe uznają jako odliczenie podatkowe (lub koszt uzyskania przychodu) w przyszłości) i warto-
ścią bilansową równą zero, jest ujemną różnicą przejściową skutkującą powstaniem składnika aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego. Jeśli kwota, która zostanie dopuszczona przez władze podatkowe jako
odliczenie podatkowe (lub koszt uzyskania przychodu) w przyszłych okresach, nie jest znana na koniec danego
okresu, to jednostka powinna ją oszacować wykorzystując informacje dostępne na koniec okresu. Na przykład,
jeśli kwota, którą w przyszłości dopuszczą władze podatkowe jako odliczenie podatkowe (lub koszt uzyskania
przychodu) zależy od ceny akcji jednostki w przyszłości, pomiar ujemnej różnicy przejściowej być oparty na
cenie akcji jednostki na koniec okresu.

68C. Jak wskazano w paragrafie 68A, kwota odliczenia podatkowego (kosztu uzyskania przychodu) (lub oszacowa-
nego przyszłego odliczenia podatkowego ustalanego zgodnie z paragrafem 68B) może się różnić od powiąza-
nego z nią skumulowanego kosztu z tytułu wynagrodzenia. Paragraf 58 niniejszego standardu wymaga, aby bie-
żący i odroczony podatek dochodowy był ujmowany jako przychód lub obciążenie wpływające na zysk lub stratę
danego okresu, z wyjątkiem podatków wynikających z a) transakcji lub zdarzeń, które są ujmowane bezpośred-
nio w kapitale w tym samym lub innym okresie lub b) połączenia jednostek gospodarczych. Jeśli kwota odlicze-
nia podatkowego (kosztu uzyskania przychodu) (lub oszacowanego przyszłego odliczenia podatkowego) prze-
wyższa kwotę powiązanego z nią właściwego skumulowanego kosztu z tytułu wynagrodzenia, wskazuje to, iż
odliczenie podatkowe (koszt uzyskania przychodu) odnosi się nie tylko do skumulowanego kosztu z tytułu
wynagrodzenia, ale również do elementu kapitałowego. W takiej sytuacji, nadwyżka powiązanego bieżącego i
odroczonego podatku powinna zostać ujęta bezpośrednio w kapitale własnym.”

C2 Zgodnie z aktualizacją przeprowadzoną w 2003 r. definicja ceny nabycia/kosztu wytworzenia zawarta w paragrafie 6
MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, paragrafie 7 MSR 38 „Wartości niematerialne” oraz w paragrafie 5 MSR 40 „Nierucho-
mości inwestycyjne” otrzymują następujące brzmienie:

„Cena nabycia lub koszt wytworzenia jest kwotą zapłaconych środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów lub war-
tością godziwą innych towarów przekazanych z tytułu nabycia składnika aktywów w momencie jego nabycia lub
wytworzenia lub, tam gdzie ma to zastosowanie, jest wartością przypisaną do danego składnika aktywów w momen-
cie początkowego ujęcia wynikającego z wymogów innychMSSF np.MSSF 2 »Płatności w formie akcji własnych«.”
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C3 MSR 19 „Świadczenia pracownicze” został zmieniony w następujący sposób:

Wprowadzenie

Paragraf 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Standard określa cztery kategorie świadczeń pracowniczych:

…

c) …

oraz

d) świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy.”

Paragraf 11 został usunięty.

Standard

Paragraf 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Niniejszy standard powinien być stosowany przez pracodawców w rachunkowości świadczeń pracowniczych,
z wyłączeniem tych, do których stosuje się MSSF 2 »Płatności w formie akcji własnych«.”

Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Świadczenia pracownicze, do których odnosi się niniejszy standard obejmują świadczenia wynikających z:….”

Paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Świadczenia pracownicze obejmują:

…

c) …

oraz

d) świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Ponieważ każda kategoria określona w paragrafach a)-d) ma inne cechy…”

Z paragrafu 7:

— usunięto definicje świadczeń kapitałowych i programów kapitałowych świadczeń pracowniczych

— z definicji krótkoterminowych świadczeń pracowniczych, świadczeń po okresie zatrudnienia i innych długoterminowych świad-
czeń pracowniczych usunięto odniesienia do świadczeń kapitałowych.

Z paragrafu 22 usunięto ostatnie zdanie.

Usunięto paragrafy 144-152.
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C4 MSR 32 „Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja” zawiera nowy paragraf 4f) o następującym brzmieniu:

„f) Instrumentów finansowych, kontraktów i zobowiązań z tytułu transakcji płatności w formie akcji, do których
stosuje się MSSF 2 »Płatności w formie akcji własnych«, z wyjątkiem

i) kontraktów wchodzących w zakres paragrafów 8–10 niniejszego standardu, do których stosuje się niniej-
szy standard,

ii) paragrafu 33 i 34 niniejszego standardu, które stosuje się w odniesieniu do udziałów własnych nabytych,
sprzedanych, wyemitowanych lub wycofanych w związku z pracowniczymi programami opcji na akcje,
programami zakupu akcji i wszystkimi innymi rodzajami umów dotyczących płatności w formie akcji.”

C5 MSR 33 „Zysk przypadający na jedną akcję” został zmieniony w następujący sposób:

Dodano następujący paragraf 47A:

„47A. Dla opcji na akcje i umów dotyczących płatności w formie akcji, których dotyczy MSSF 2 »Płatności w formie
akcji własnych«, cena emisyjna wymieniona w paragrafie 46 i cena realizacji wymieniona w paragrafie 47 obej-
mują wartość godziwą wszystkich towarów i usług, które jednostka ma otrzymać w przyszłości na podstawie
opcji na akcje lub innych umów dotyczących płatności w formie akcji.”

C6 Z MSR 38 „Wartości niematerialne” usunięto paragraf 26.

C7 W MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” dodano następujący nowy paragraf 2 j):

„j) Instrumentów finansowych, kontraktów i zobowiązań z tytułu transakcji płatności w formie akcji, do których
stosuje się MSSF 2 »Płatności w formie akcji własnych«, z wyjątkiem kontraktów wchodzących w zakres
paragrafów 5-7 niniejszego standardu, do których stosuje się niniejszy standard.”

C8 MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” został zmieniony
w następujący sposób:

W paragrafie 12, powołanie na paragrafy 13-25A zostało zmienione na paragrafy 13-25C.

Paragrafy 13f) i g) zostały zmienione a także dodano następujący nowy podpunkt h):

„f) aktywa i zobowiązania jednostek zależnych, jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć (paragraf 24
i 25).

g) wyznaczanie uprzednio ujętych instrumentów finansowych (paragraf 25 A),

h) transakcje płatności w formie akcji (paragraf 25B i 25C).”

Dodano nowe paragrafy 25B i 25C:

„25B. Jednostce stosującej MSSF po raz pierwszy zaleca się, ale nie musi ona stosować postanowień MSSF 2 Płatności
w formie akcji własnych w odniesieniu do instrumentów kapitałowych, które zostały przyznane 7 listopada 2002 r.
i wcześniej. Jednostkce stosującej MSSF po raz pierwszy zaleca się również, ale nie musi ona stosować MSSF 2
do instrumentów kapitałowych, które zostały przyznane po 7 listopada 2002 r. i stały się wymagalne przed datą
późniejszą spośród: a) dnia przejścia na MSSF oraz b) 1 stycznia 2005 r. Tym niemniej, jeżeli jednostka stosu-
jąca MSSF po raz pierwszy zdecyduje się na stosowanie MSSF 2 w odniesieniu do takich instrumentów kapita-
łowych, może to uczynić tylko wówczas, jeżeli publicznie ujawniła wartość godziwą tych instrumentów kapi-
tałowych ustaloną na dzień wyceny zgodnie z wymogami MSSF 2. W przypadku wszystkich przyznanych
instrumentów kapitałowych, w odniesieniu do których nie zastosowano postanowień MSSF 2 (np. do instru-
mentów przyznanych w dniu 7 listopada 2002 r. i wcześniej), jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy
powinna tym niemniej ujawnić informacje wymagane przez paragraf 44 i 45 MSSF 2. Jeżeli jednostka stosująca
MSSF po raz pierwszy dokona modyfikacji zasad lub warunków dotyczących przyznania instrumentów kapi-
tałowych, w odniesieniu do których nie zastosowano postanowień MSSF 2, jednostka nie jest zobowiązana sto-
sować postanowień paragrafów 26-29 MSSF 2, jeżeli modyfikacja nastąpiła przed datą późniejszą spośród: a)
dnia przejścia na MSSF i b) 1 stycznia 2005 r.
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25C. Jednostce stosującej MSSF po raz pierwszy zaleca się, ale nie musi ona stosować postanowień MSSF 2 w odnie-
sieniu do zobowiązań powstających w wyniku płatności w formie akcji własnych, które zostały uregulowane
przed dniem przejścia na MSSF. Jednostce stosującej MSSF po raz pierwszy zaleca się również, ale nie musi ona
stosować postanowień MSSF 2 w odniesieniu do zobowiązań, które zostały uregulowane przed 1 stycznia
2005 r. Dla zobowiązań, do których zastosowano postanowienia MSSF 2, jednostka stosująca MSSF po raz
pierwszy nie musi przekształcać informacji porównawczych w zakresie, w jakim informacje te dotyczą okresu
lub daty wcześniejszej niż 7 listopada 2002 r.”
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