
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1293/2009 

z dnia 23 grudnia 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy 
rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 

w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 32 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 1126/2008 ( 2 ) 
przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunko
wości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 
15 października 2008 r. 

(2) W dniu 8 października 2009 r. Rada Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała – 
w postaci dokumentu zatytułowanego Klasyfikacja emisji 
praw poboru – zmianę do Międzynarodowego Standardu 
Rachunkowości (MSR) 32 Instrumenty finansowe: Prezen
tacja, zwaną dalej „zmianą do MSR 32”. Zmiana do 
MSR 32 precyzuje, w jaki sposób należy ujmować okre 
ślone prawa poboru w sytuacji, gdy emitowane instru
menty finansowe są denominowane w walucie innej niż 
waluta funkcjonalna emitenta. Jeżeli tego rodzaju instru
menty są oferowane pro rata aktualnym udziałowcom 
emitenta w zamian za ustaloną kwotę środków pienięż
nych, powinny być one klasyfikowane jako instrumenty 
kapitałowe również wtedy, gdy ich cena wykonania jest 
określona w walucie innej niż waluta funkcjonalna 
emitenta. 

(3) Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG) 
z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości 
Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że zmiana do MSR 
32 spełnia techniczne kryteria przyjęcia określone 
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. Sprawozdaw
czości Finansowej (EFRAG) ( 3 ), Grupa Kontrolująca 
Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości przeanali
zowała opinię EFRAG w sprawie przyjęcia zmiany 
i poinformowała Komisję, że opinia ta ma wyważony 
charakter i jest obiektywna. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 1126/2008. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 Między
narodowy Standard Rachunkowości (MSR) 32 Instrumenty finan
sowe: Prezentacja zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniej
szego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmianę do MSR 32 zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia najpóźniej wraz 
z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpo
czynającego się po dniu 31 stycznia 2010 r. 

Artykuł 3 

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 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 grudnia 2009 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1. ( 3 ) Dz.U. L 199 z 21.7.2006, s. 33.



ZAŁĄCZNIK 

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI 

MSR 32 Zmiana do MSR 32 Instrumenty finansowe: Prezentacja 

„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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KLASYFIKACJA EMISJI PRAW POBORU 

Zmiana do MSR 32 

Instrumenty finansowe: Prezentacja 

Paragrafy 11 i 16 zostały zmienione. Paragraf 97E został dodany. 

DEFINICJE (ZOB. RÓWNIEŻ PARAGRAFY OS3–OS23) 

11 W standardzie posłużono się terminami w następującym znaczeniu: 

… 

Zobowiązanie finansowe to każde zobowiązanie mające postać: 

a) … 

b) kontraktu, który będzie rozliczony lub może być rozliczony we własnych instrumentach kapitałowych 
jednostki i jest: 

(i) instrumentem niepochodnym, w zamian za który jednostka jest lub może być obowiązana wydać 
zmienną liczbę własnych instrumentów kapitałowych, lub 

(ii) instrumentem pochodnym, który będzie rozliczony lub może być rozliczony w inny sposób niż 
przez wymianę ustalonej kwoty środków pieniężnych lub innego składnika aktywów finansowych 
na ustaloną liczbę własnych instrumentów kapitałowych jednostki. W tym celu prawa poboru, opcje 
i warranty umożliwiające nabycie ustalonej liczby własnych instrumentów kapitałowych jednostki 
w zamian za ustaloną kwotę środków pieniężnych w dowolnej walucie stanowią instrumenty 
kapitałowe, jeżeli jednostka oferuje prawa poboru, opcje i warranty pro rata wszystkim aktualnym 
właścicielom tej samej kategorii niepochodnych instrumentów kapitałowych tej jednostki. W tym 
również celu do własnych instrumentów kapitałowych jednostki … 

PREZENTACJA 

Zobowiązania i kapitał własny (zob. także paragrafy OS13–OS14J i OS25–OS29A) 

16 Jeśli emitent stosuje definicje podane w paragrafie 11 dla ustalenia, czy instrument finansowy jest raczej instru
mentem kapitałowym niż zobowiązaniem finansowym, to instrument ten jest instrumentem kapitałowym wtedy 
i tylko wtedy, gdy spełnione są jednocześnie poniższe warunki a) i b). 

a) … 

b) Jeśli instrument będzie rozliczony lub może być rozliczony we własnych instrumentach kapitałowych emitenta 
i jest: 

(i) instrumentem niepochodnym, z którego nie wynika umowny obowiązek dostarczenia przez jednostkę 
zmiennej liczby własnych instrumentów kapitałowych; lub 

(ii) instrumentem pochodnym, który będzie rozliczony przez emitenta wyłącznie przez wymianę ustalonej kwoty 
środków pieniężnych lub innego składnika aktywów finansowych na ustaloną liczbę własnych instrumentów 
kapitałowych. W tym celu prawa poboru, opcje i warranty umożliwiające nabycie ustalonej liczby własnych 
instrumentów kapitałowych jednostki w zamian za ustaloną kwotę środków pieniężnych w dowolnej walucie 
stanowią instrumenty kapitałowe, jeżeli jednostka oferuje prawa poboru, opcje i warranty pro rata wszystkim 
aktualnym właścicielom tej samej kategorii niepochodnych instrumentów kapitałowych tej jednostki. W tym 
również celu do własnych instrumentów kapitałowych emitenta nie zalicza się instrumentów, które posiadają 
wszystkie cechy i spełniają warunki przedstawione w paragrafach 16A i 16B lub w paragrafach 16C i 16D 
oraz instrumentów, które są umowami o przyjęcie lub wydanie w przyszłości własnych instrumentów 
kapitałowych emitenta. 

Obowiązek wynikający z umowy … 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I OKRES PRZEJŚCIOWY 

97E Paragrafy 11 i 16 zostały zmienione przez dokument Klasyfikacja emisji praw poboru wydany w październiku 2009 r. 
Jednostka stosuje tę zmianę do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się dnia 1 lutego 2010 r. i później. 
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. W przypadku zastosowania tej zmiany w stosunku do wcześniejszego 
okresu jednostka ujawnia ten fakt.

PL 24.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/25


