
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1004/2008

z dnia 15 października 2008 r.

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 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 oraz

Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7

(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 stoso
wania międzynarodowych standardów rachunkowości (1),
w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1725/2003
z dnia 29 września 2003 r. (2) przyjęto określone
międzynarodowe standardy rachunkowości oraz ich
interpretacje istniejące w dniu 14 września 2002 r.

(2) W dniu 13 października 2008 r. Rada Międzynarodo
wych Standardów Rachunkowości (IASB) przyjęła zmiany
Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39
Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz
Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finan
sowej (MSSF) 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie infor
macji, zwane dalej „zmianami w MSR 39 i MSSF 7”.
Zmiany w MSR 39 i MSSF 7 umożliwiają
w wyjątkowych sytuacjach przekwalifikowanie określo
nych instrumentów finansowych z kategorii „przezna
czone do obrotu”. Obecny kryzys finansowy jest
uważany za tego rodzaju sytuację wyjątkową, która
uzasadniałaby skorzystanie przez przedsiębiorstwa z tej
możliwości.

(3) Należy zezwolić przedsiębiorstwom na przekwalifiko
wanie określonych instrumentów finansowych zgodnie
ze zmianami w MSR 39 i MSSF 7, ze skutkiem od
dnia 1 lipca 2008 r.

(4) Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG)
z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości
Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że zmiany w MSR
39 i MSSF 7 spełniają techniczne kryteria przyjęcia okre
ślone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.
Zgodnie z decyzją Komisji 2006/505/WE z dnia 14 lipca
2006 r. powołującą Grupę Kontrolującą Opinie Doty

czące Standardów Rachunkowości z zadaniem dora
dzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności
opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozda
wczości Finansowej (EFRAG) (3), Grupa Kontrolująca
Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości przeanali
zowała opinię EFRAG w sprawie przyjęcia zmian
i poinformowała Komisję Europejską, że opinia ta ma
wyważony charakter i jest obiektywna.

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

(6) Biorąc pod uwagę bieżące zawirowania na rynkach finan
sowych oraz fakt, iż pewne instrumenty finansowe prze
stały być przedmiotem obrotu lub powiązane rynki prze
stały być aktywne lub są w trudnej sytuacji, zachodzi
konieczność natychmiastowego nadania mocy prawnej
zmianom umożliwiającym przekwalifikowanie określo
nych instrumentów finansowych, w związku z czym
niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie
w trybie pilnym.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego Rachunko
wości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1725/2003, Między
narodowy Standard Rachunkowości (MSR) 39 Instrumenty
finansowe: ujmowanie i wycena oraz Międzynarodowy Standard
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 Instrumenty finansowe:
ujawnianie informacji zmienia się zgodnie z załącznikiem do
niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.
(2) Dz.U. L 261 z 13.10.2003, s. 1. (3) Dz.U. L 199 z 21.7.2006, s. 33.



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2008 r.

W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

MSR 39 Zmiany w MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena

MSSF 7 Zmiany w MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji

Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są zastrzeżone poza EOG,
z wyjątkiem prawa do powielania na użytek własny lub w innych uczciwych celach. Więcej informacji można uzyskać na
stronie RMSR www.iasb.org
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Przekwalifikowanie aktywów finansowych (Zmiany w MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz
w MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji)

Zmiany w MSR 39

Paragraf 50 został zmieniony, a paragrafy 50B–50F oraz 103G zostały dodane.

WYCENA

Przekwalifikowanie

50 Jednostka:

a) nie dokonuje przekwalifikowania instrumentu pochodnego z kategorii wycenianych według wartości
godziwej przez wynik finansowy od momentu jego objęcia lub wyemitowania;

b) nie dokonuje przekwalifikowania instrumentu finansowego z kategorii wycenianych według wartości
godziwej przez wynik finansowy, jeżeli przy początkowym ujęciu instrument finansowy został
wyznaczony przez jednostkę jako wyceniany według wartości godziwej przez wynik finansowy; oraz

c) może, jeżeli składnik aktywów finansowych nie jest już utrzymywany w celu sprzedaży lub odku
pienia go w bliskim terminie (niezależnie od faktu, iż składnik aktywów finansowych mógł zostać
nabyty lub zaciągnięty głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie), dokonać prze
kwalifikowania danego składnika aktywów finansowych z kategorii wycenianych według wartości
godziwej przez wynik finansowy, jeżeli spełnione są wymogi określone w paragrafie 50B lub 50D.

Jednostka nie dokonuje przekwalifikowania instrumentu finansowego do kategorii wycenianych według
wartości godziwej przez wynik finansowy po początkowym ujęciu.

50B Składnik aktywów finansowych, do którego stosuje się paragraf 50(c) (z wyjątkiem składników aktywów finanso
wych w rodzaju określonych w paragrafie 50D), może zostać przekwalifikowany z kategorii wycenianych według
wartości godziwej przez wynik finansowy jedynie w wyjątkowych okolicznościach.

50C Jeżeli jednostka dokonuje przekwalifikowania składnika aktywów finansowych z kategorii wycenianych według
wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z paragrafem 50B, składnik aktywów finansowych jest prze
kwalifikowywany według jego wartości godziwej w dniu przekwalifikowania. Zysków lub strat, które zostały już
ujęte w rachunku zysków i strat, nie poddaje się odwróceniu. Wartość godziwa składnika aktywów finansowych
w dniu przekwalifikowania jest uznawana odpowiednio za jego nowy koszt lub nowy zamortyzowany koszt.

50D Składnik aktywów finansowych, do którego stosuje się paragraf 50(c) i który odpowiada definicji pożyczek
i należności (jeżeli przy początkowym ujęciu składnik aktywów finansowych nie musiał być sklasyfikowany
jako przeznaczony do obrotu), może zostać przekwalifikowany z kategorii wycenianych według wartości godziwej
przez wynik finansowy, jeżeli jednostka ma zamiar i możliwość utrzymać składnik aktywów finansowych
w dającej się przewidzieć przyszłości lub do jego wymagalności.

50E Składnik aktywów finansowych sklasyfikowany jako dostępny do sprzedaży, który odpowiada definicji pożyczek
i należności (jeżeli nie został wyznaczony jako dostępny do sprzedaży), może zostać przekwalifikowany
z kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do kategorii pożyczek i należności, jeżeli jednostka
ma zamiar i możliwość utrzymać składnik aktywów finansowych w dającej się przewidzieć przyszłości lub do jego
wymagalności.

50F Jeżeli jednostka dokonuje przekwalifikowania składnika aktywów finansowych z kategorii wycenianych według
wartości godziwej zgodnie z paragrafem 50D lub z kategorii dostępnych do sprzedaży zgodnie z paragrafem 50E,
składnik aktywów finansowych jest przekwalifikowywany według jego wartości godziwej w dniu przekwalifiko
wania. W przypadku składnika aktywów finansowych przekwalifikowanego zgodnie z paragrafem 50D nie
poddaje się odwróceniu zysków lub strat, które zostały już ujęte w rachunku zysków i strat. Wartość godziwa
składnika aktywów finansowych w dniu przekwalifikowania jest uznawana odpowiednio za jego nowy koszt lub
nowy zamortyzowany koszt. W przypadku składnika aktywów finansowych przekwalifikowanego z kategorii
dostępnych do sprzedaży zgodnie z paragrafem 50E, uprzednie zyski lub straty wynikające z danego składnika
aktywów finansowych, które zostały ujęte w innych całkowitych dochodach zgodnie z paragrafem 55(b), są
ujmowane zgodnie z paragrafem 54.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

103G Paragrafy 50 oraz OS8 zostały zmienione, a paragrafy 50B–50F zostały dodane na podstawie dokumentu
Przekwalifikowanie aktywów finansowych (Zmiany w MSR 39 oraz w MSSF 7), wydanego w październiku 2008
r. Jednostka stosuje te zmiany od dnia 1 lipca 2008 r. Jednostka nie dokonuje przekwalifikowania składników
aktywów finansowych zgodnie z paragrafem 50B, 50D lub 50E przed dniem 1 lipca 2008 r. Każde przekwa
lifikowanie składnika aktywów finansowych dokonane w okresach sprawozdawczych rozpoczynających się dnia
1 listopada 2008 r. i później staje się skuteczne z dniem, w którym dokonano przekwalifikowania. Przekwa
lifikowanie składników aktywów finansowych zgodnie z paragrafem 50B, 50D lub 50E nie jest stosowane
retrospektywnie do okresów sprawozdawczych zakończonych przed datą wejścia w życie określoną
w niniejszym paragrafie.
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W załączniku A Objaśnienie stosowania zmieniono paragraf OS8.

Efektywna stopa procentowa

OS8 W przypadku, gdy jednostka zmienia oszacowania płatności udzielonych lub otrzymanych, koryguje wartość
bilansową składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego (lub grupy instrumentów finansowych)
tak, aby wartość ta odzwierciedlała rzeczywiste i zweryfikowane oszacowane przepływy pieniężne. Jednostka
dokonuje przeliczenia wartości bilansowej poprzez wyliczenie wartości bieżącej oczekiwanych przyszłych prze
pływów pieniężnych, zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej instrumentu
finansowego. Korekta jest ujmowana jako przychody lub koszty w rachunku zysków i strat. Jeżeli składnik
aktywów finansowych jest przekwalifikowywany zgodnie z paragrafem 50B, 50D lub 50E, a jednostka podwyższa
następnie swoje oszacowania przyszłych otrzymywanych płatności pieniężnych w wyniku większej możliwości
odzyskania tych płatności, wynik tego podwyższenia jest ujmowany jako korekta efektywnej stopy procentowej od
dnia zmiany szacunków a nie jako korekta wartości bilansowej składnika aktywów w dniu zmiany szacunków.

Zmiany w MSFF 7

Paragraf 12 został zmieniony, a paragrafy 12A i 44E zostały dodane.

WPŁYW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIK DZIAŁALNOŚCI

Bilans

Przekwalifikowanie

12 Jeżeli jednostka dokonała przekwalifikowania składnika aktywów finansowych (zgodnie z paragrafami 51–54 MSR
39) na wyceniany:

a) według kosztu lub zamortyzowanego kosztu, a nie według wartości godziwej; lub

b) według wartości godziwej, a nie według kosztu lub zamortyzowanego kosztu,

jednostka ujawnia kwotę przekwalifikowaną do i z każdej kategorii, jak również przyczyny przekwalifikowania.

12A Jeżeli jednostka dokonała przekwalifikowania składnika aktywów finansowych z kategorii wycenianych według
wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z paragrafem 50B lub 50D MSR 39 lub z kategorii dostępnych
do sprzedaży zgodnie z paragrafem 50E MSR 39, ujawnia następujące informacje:

a) kwotę przekwalifikowaną do i z każdej kategorii;

b) dla każdego okresu sprawozdawczego do momentu usunięcia z bilansu, wartości bilansowe i wartości godziwe
wszystkich składników aktywów finansowych, które zostały przekwalifikowane w bieżącym okresie sprawoz
dawczym oraz w poprzednich okresach sprawozdawczych;

c) jeżeli składnik aktywów finansowych został przekwalifikowany zgodnie z paragrafem 50B, wyjątkową sytuację
oraz fakty i okoliczności wskazujące, że sytuacja była wyjątkowa;

d) dla okresu sprawozdawczego, w którym składnik aktywów finansowych został przeklasyfikowany, wartość
godziwą zysku lub straty wynikających ze składnika aktywów finansowych, które zostały ujęte w rachunku
zysków i strat lub w innych całkowitych dochodach w danym okresie sprawozdawczym oraz w poprzednich
okresach sprawozdawczych;

e) dla każdego okresu sprawozdawczego następującego po przekwalifikowaniu (w tym okresu sprawozdawczego,
w którym składnik aktywów finansowych został przekwalifikowany) do momentu usunięcia składnika aktywów
finansowych z bilansu, wartość godziwą zysku lub straty, które zostałyby ujęte w rachunku zysków i strat lub
w innych całkowitych dochodach, jeżeli dany składnik aktywów finansowych nie zostałby przekwalifikowany,
jak również zysk, stratę, przychód i koszt ujęte w rachunku zysków i strat; oraz

f) efektywną stopę procentową i szacunkowe kwoty przepływów pieniężnych, które jednostka spodziewa się
odzyskać, na dzień przekwalifikowania składnika aktywów finansowych.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

44E Paragraf 12 został zmieniony, a paragraf 12A został dodany na podstawie dokumentu Przekwalifikowanie aktywów
finansowych (Zmiany w MSR 39 oraz w MSSF 7), wydanego w październiku 2008 r. Jednostka stosuje te zmiany
od dnia 1 lipca 2008 r.
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