
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 243/2010 

z dnia 23 marca 2010 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 Zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 

(MSSF) 

(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 kwietniu 2009 r. Rada Międzynarodowych Stan
dardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała Zmiany 
do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej, zwane dalej „zmianami do MSSF”, 
w ramach corocznej procedury wprowadzania zmian, 
która ma na celu udoskonalenie i doprecyzowanie 
międzynarodowych standardów rachunkowości. Więk
szość zmian precyzuje istniejące MSSF lub wprowadza 
poprawki do nich lub też stanowi zmiany wynikające 
z uprzednich zmian do MSSF. Zmiany do MSSF 8, 
MSR 17, MSR 36 i MSR 39 obejmują zmiany obowią
zujących wymogów lub też stanowią dodatkowe objaś
nienia dotyczące stosowania tych wymogów. 

(3) Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG) 
z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości 
Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że zmiany do MSSF 
spełniają 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 Dotyczące Stan
dardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji 
w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej 

Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej 
(EFRAG) ( 3 ), Grupa Kontrolująca Opinie Dotyczące Stan
dardów Rachunkowości przeanalizowała opinię EFRAG 
w sprawie przyjęcia zmian 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 wpro
wadza się następujące zmiany: 

(1) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) 2, MSSF 5 i MSSF 8 zostają zmienione zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 

(2) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) 1, MSR 
7, MSR 17, MSR 36, MSR 38 i MSR 39 zostają zmienione 
zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 

(3) Interpretacja KIMSF 9 i Interpretacja KIMSF 16 Komitetu ds. 
Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finan
sowej (IFRIC) zostają zmienione zgodnie z załącznikiem 
do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany do standardów, 
o których mowa w art. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem 
swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się 
po dniu 31 grudnia 2009 r.
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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.



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 marca 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI 

Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 

„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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Zmiana MSSF 2 Płatności w formie akcji 

Paragrafy 5 i 61 zostały zmienione. 

ZAKRES 

5 Jak przedstawiono w paragrafie 2, niniejszy standard… Jednakże jednostki nie stosują niniejszego standardu 
w odniesieniu do transakcji, w wyniku których jednostka nabywa dobra jako część aktywów netto, nabytych 
w wyniku połączenia jednostek, w myśl definicji zawartej w MSSF 3 Połączenia jednostek (zaktualizowanym 
w 2008 r.), w odniesieniu do połączenia jednostek lub przedsięwzięć znajdujących się pod wspólną kontrolą 
tak jak je opisują paragrafy B1-B4 MSSF 3, ani w odniesieniu do wniesienia przedsięwzięcia przy tworzeniu 
wspólnych przedsięwzięć w myśl definicji zawartej w MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach. W związku 
z powyższym instrumenty kapitałowe wyemitowane….(i dlatego są objęte zakresem niniejszego standardu). 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

61 MSSF 3 (zaktualizowany w 2008 r.) i Zmiany MSSF wydane w kwietniu 2009 r. zmieniły paragraf 5. Jednostka 
stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. 
i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje MSSF 3 (zaktualizowany w 2008 r.) 
w odniesieniu do wcześniejszego okresu, zmiany te również będą miały zastosowanie do tego wcześniejszego 
okresu. 

Zmiana MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana 

Paragrafy 5B i 44E zostały dodane. 

ZAKRES 

5B Niniejszy standard określa ujawnienia, które są wymagane w związku z aktywami trwałymi (lub grupami przezna
czonymi do zbycia) zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży lub jako działalność zaniechana. Ujaw
nienia w innych standardach nie mają zastosowania do takich aktywów (lub grup przeznaczonych do zbycia), 
chyba że standardy te wymagają: 

a) specyficznych ujawnień na temat aktywów trwałych (lub grup do zbycia) zaklasyfikowanych jako przeznaczone 
do sprzedaży lub jako działalność zaniechana; lub 

b) ujawnień na temat wyceny aktywów i zobowiązań w ramach grupy przeznaczonej do zbycia, które nie są 
objęte wymogami wyceny zawartymi w MSSF 5, i ujawnienia takie nie są już zamieszczone w innych informa
cjach dodatkowych do sprawozdania finansowego. 

Dodatkowe ujawnienia na temat aktywów trwałych (lub grup przeznaczonych do zbycia) zaklasyfikowanych jako 
przeznaczone do sprzedaży lub jako działalność zaniechana mogą być niezbędne dla spełnienia ogólnych 
wymogów MSR 1, w szczególności paragrafów 15 i 125 tego standardu. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

44E Paragraf 5B został dodany przez Zmiany MSSF wydane w kwietniu 2009 r. Jednostka stosuje tę zmianę prospek
tywnie w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później. 
Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę 
zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, to fakt ten ujawnia. 

Zmiana MSSF 8 Segmenty operacyjne 

Paragrafy 23 i 36 zostały zmienione. Paragraf 35A został dodany. 

UJAWNIANIE INFORMACJI 

Informacje o zysku lub stracie, aktywach i zobowiązaniach 

23 Jednostka prezentuje wartość zysku lub straty dla każdego segmentu sprawozdawczego. Jednostka prezentuje sumę 
aktywów i sumę zobowiązań dla każdego segmentu sprawozdawczego, jeżeli te kwoty są regularnie przedstawiane 
głównemu organowi odpowiedzialnemu za podejmowanie decyzji operacyjnych. Jednostka ujawnia również nastę
pujące dane o każdym segmencie sprawozdawczym, jeżeli wymienione kwoty są włączone do wartości zysku lub 
straty segmentu poddawanej przeglądowi przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyj
nych lub w inny sposób są regularnie przedstawiane temu organowi, nawet jeżeli kwoty te nie są włączone do 
wartości zysku lub straty segmentu: 

a) przychody uzyskiwane od zewnętrznych klientów, 

b) … 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE ORAZ DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

35A Paragraf 23 został zmieniony przez Zmiany MSSF wydane w kwietniu 2009 r. Jednostka stosuje tę zmianę 
w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później. 
Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego 
okresu, to fakt ten ujawnia.
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36 Informacje o segmentach za ubiegłe lata, które prezentuje się jako informacje porównawcze w pierwszym roku 
stosowania (w tym zastosowanie zmiany paragrafu 23 dokonanej w kwietniu 2009 r.) przekształca się w celu 
spełnienia wymogów niniejszego standardu, chyba że niezbędne informacje są niedostępne, a koszt ich opraco
wania byłby nadmierny. 

Zmiana MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych 

Paragraf 69 został zmieniony. Paragraf 139D został dodany. 

STRUKTURA I TREŚĆ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Zobowiązania krótkoterminowe 

69 Jednostka klasyfikuje zobowiązanie jako krótkoterminowe, kiedy: 

a) oczekuje, że zostanie ono uregulowane w toku normalnego cyklu operacyjnego jednostki, 

b) jest w posiadaniu zobowiązania przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu, 

c) zobowiązanie jest wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy od końca okresu sprawozdawczego lub 

d) nie posiada bezwarunkowego prawa do odroczenia terminu wymagalności zobowiązania o co najmniej 
dwanaście miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego (zob. paragraf 73). Warunki zobowią
zania, które mogłyby, według swobodnego wyboru drugiej strony, doprowadzić do uregulowania 
zobowiązania poprzez emisję instrumentów kapitałowych, nie wpływają na jego klasyfikację. 

Wszystkie inne zobowiązania jednostka klasyfikuje jako zobowiązania długoterminowe. 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE ORAZ DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

139D Paragraf 69 został zmieniony przez Zmiany MSSF wydane w kwietniu 2009 r. Jednostka stosuje tę zmianę 
w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później. 
Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego 
okresu, to fakt ten ujawnia. 

Zmiana MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

Paragraf 16 został zmieniony oraz dodano paragraf 56. 

PREZENTACJA SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Działalność inwestycyjna 

16 Ważne jest odrębne ujawnianie informacji dotyczących przepływów pieniężnych powstających w wyniku działal
ności inwestycyjnej, ponieważ takie przepływy pieniężne wskazują na zakres poniesionych nakładów mających 
służyć generowaniu przychodu oraz przepływów pieniężnych w przyszłości. Tylko te nakłady, których rezultatem 
są aktywa ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej mają prawo być zaklasyfikowane jako działalność inwe
stycyjna. Przykładami przepływów pieniężnych wynikających z działalności inwestycyjnej są: 

a) … 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

56 Paragraf 16 został zmieniony przez Zmiany MSSF wydane w kwietniu 2009 r. Jednostka stosuje tę zmianę 
w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później. 
Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego 
okresu, to fakt ten ujawnia. 

Zmiana MSR 17 Leasing 

Paragrafy 14 i 15 zostały usunięte. Paragrafy 15A, 68A i 69A zostały dodane. 

KLASYFIKACJA LEASINGU 

14 [Usunięty]. 

15 [Usunięty]. 

15A Jeżeli umową leasingu objęty jest zarówno grunt, jak i budynki, jednostka odrębnie klasyfikuje każdy z tych 
elementów jako leasing finansowy lub operacyjny zgodnie z paragrafami 7-13. Ustalając, czy grunt należy zakla
syfikować do leasingu operacyjnego lub finansowego, ważnym czynnikiem, który należy uwzględnić jest fakt, iż 
grunt ma zwykle nieograniczony ekonomiczny okres użytkowania.
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PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

68A Jednostka ponownie ocenia klasyfikację gruntów będących elementami niewygasłych umów leasingu na 
dzień, w którym przyjmuje zmiany, o których mowa w paragrafie 69A, przyjmując za podstawę infor
macje istniejące w momencie rozpoczęcia leasingu. Leasing nowo zaklasyfikowany jako leasing finansowy 
ujmuje się retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunko
wych i korygowanie błędów. Jeżeli jednak jednostka nie posiada informacji niezbędnych do tego, aby 
zastosować zmiany retrospektywnie, to: 

a) wprowadza zmiany w odniesieniu do tych leasingów na podstawie faktów i okoliczności istniejących 
na dzień przyjęcia przez nią zmian oraz 

b) składnik aktywów i zobowiązanie związane z leasingiem gruntu nowo zaklasyfikowanym jako leasing 
finansowy ujmuje w wartości godziwej na ten dzień; każdą różnicę między tymi wartościami godzi
wymi ujmuje się w zyskach zatrzymanych. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

69A Paragrafy 14 i 15 zostały usunięte oraz paragrafy 15A i 68A zostały dodane przez Zmiany MSSF wydane 
w kwietniu 2009 r. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpo
czynających się 1 stycznia 2010 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje te 
zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, to fakt ten ujawnia. 

Zmiana MSR 36 Utrata wartości aktywów 

Paragraf 80 został zmieniony oraz dodano paragraf 140E. 

OŚRODKI WYPRACOWUJĄCE ŚRODKI PIENIĘŻNE I WARTOŚĆ FIRMY 

Wartość odzyskiwalna a wartość bilansowa ośrodka wypracowującego środki pieniężne 

Wartość firmy 

P r z y p i s y w a n i e w a r t o ś c i f i r m y d o o ś r o d k ó w w y p r a c o w u j ą c y c h ś r o d k i p i e n i ę ż n e 

80 W celu przeprowadzenia testu na utratę wartości, wartość firmy przejęta w wyniku połączenia jednostek 
zostaje w chwili przejęcia przypisana do poszczególnych ośrodków lub zespołów ośrodków wypraco
wujących środki pieniężne jednostki przejmującej, które zgodnie z oczekiwaniami mają odnieść korzyści 
z tytułu synergii uzyskanej w wyniku takiego połączenia, bez względu na to, czy zostały do nich 
przypisane także inne składniki aktywów lub zobowiązań jednostki przejmowanej. Każdy ośrodek lub 
zespół ośrodków, do którego została przypisana wartość firmy: 

a) odpowiada najniższemu poziomowi w jednostce, na którym wartość firmy jest monitorowana na 
wewnętrzne potrzeby zarządcze oraz 

b) nie może być większy niż segment operacyjny przed agregacją określony zgodnie z paragrafem 5 
MSSF 8 Segmenty operacyjne. 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

140E Zmiany MSSF wydane w kwietniu 2009 r. wprowadziły zmianę do paragrafu 80(b). Jednostka stosuje tę zmianę 
w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później. 
Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego 
okresu, to fakt ten ujawnia. 

Zmiana MSR 38 Wartości niematerialne 

Paragrafy 36, 37, 40, 41 i 130C zostały zmieniony oraz dodano paragraf 130E. 

UJMOWANIE I WYCENA 

Nabycie w transakcji połączenia jednostek gospodarczych 

Wycena wartości godziwej wartości niematerialnych nabywanych w ramach połączenia jednostek 

36 Składnik wartości niematerialnych przejęty w transakcji połączenia jednostek może być możliwy do wyodręb
nienia, ale wyłącznie z powiązaną z nim umową, składnikiem wartości materialnych lub zobowiązaniem. W takich 
przypadkach jednostka przejmująca ujmuje składnik wartości niematerialnych odrębnie od wartości firmy, ale 
łącznie z powiązaną z nim pozycją.
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37 Jednostka przejmująca może ująć grupę uzupełniających się składników wartości niematerialnych jako pojedynczy 
składnik aktywów pod warunkiem, że poszczególne składniki aktywów w grupie mają podobne okresy użytko
wania. Na przykład terminy „marka” oraz „marka towarowa” wykorzystuje się często jako synonimy znaków 
towarowych i innych znaków. Niemniej, pierwsze z nich stanowią ogólne terminy marketingowe, które zazwyczaj 
wykorzystuje się w odniesieniu do grupy uzupełniających się aktywów, takich jak znaki towarowe (lub usługowe) 
i związane z nimi nazwy handlowe, formuły, receptury i wiedza techniczna. 

40 Przy braku aktywnego rynku na dany składnik wartości niematerialnych, jego wartość godziwą stanowi kwota, jaką 
na dzień przejęcia jednostka musiałaby zapłacić za ten składnik aktywów w transakcji przeprowadzonej na 
warunkach rynkowych pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami, opierając się o jak 
najpełniejsze dostępne informacje. Ustalając tę kwotę jednostka bierze pod uwagę ceny przeprowadzonych 
w ostatnim okresie transakcji, których przedmiotem były podobne aktywa. Na przykład jednostka może stosować 
mnożniki, które odzwierciedlają bieżące transakcje rynkowe, do wielkości określających rentowność składnika 
aktywów (takich jak przychód, zysk operacyjny lub zyski przed oprocentowaniem, podatkami i amortyzacją). 

41 Jednostki prowadzące zakup i sprzedaż wartości niematerialnych mogą opracować techniki szacowania ich 
wartości godziwej w sposób pośredni. Techniki te mogą być stosowane dla celów początkowej wyceny składnika 
wartości niematerialnych nabytego na drodze połączenia jednostek gospodarczych, jeśli ich celem jest oszacowanie 
wartości godziwej oraz jeśli odzwierciedlają one bieżące transakcje i praktyki stosowane w branży, w której 
występuje dany składnik aktywów. Do technik tych zalicza się na przykład: 

a) dyskontowanie szacunkowych przyszłych przepływów pieniężnych netto osiąganych z danego składnika 
aktywów lub 

b) ustalenie kosztów, których jednostka unika, posiadając składnik wartości niematerialnych, w związku z czym 
nie potrzebuje: 

(i) licencjonować go od drugiej strony na warunkach rynkowych (tak jak w przypadku podejścia opartego na 
„zwolnieniu z tantiem” przy zastosowaniu zdyskontowanych przepływów netto) lub 

(ii) ponownie go wytworzyć lub go zastąpić (jak w podejściu kosztowym). 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

130C MSSF 3 (zaktualizowany w 2008 r.) zmienił paragrafy 12, 33–35, 68, 69, 94 i 130, usunął paragrafy 38 i 129 
oraz dodał paragraf 115A. Zmiany MSSF wydane w kwietniu 2009 r. zmieniły paragrafy 36 i 37. Jednostka stosuje 
te zmiany prospektywnie w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 
2009 r. i później. Dlatego kwoty ujęte w związku z wartościami niematerialnymi i wartością firmy, które wynikają 
z połączenia jednostek w poprzednich okresach, nie są korygowane. Jeżeli jednostka stosuje MSSF 3 (zaktualizo
wany w 2008 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, stosuje również te zmiany w odniesieniu do tego 
wcześniejszego okresu i fakt ten ujawnia. 

130E Zmiany MSSF wydane w kwietniu 2009 r. zmieniły paragrafy 40 i 41. Jednostka stosuje te zmiany prospektywnie 
w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. i później. Dopuszcza 
się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, to fakt 
ten ujawnia. 

Zmiana MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena 

Paragrafy 2(g), 80, 97, 100 i 108C zostały zmienione oraz dodano paragraf 103K. 

ZAKRES 

2 Niniejszy standard ma zastosowanie we wszystkich jednostkach w odniesieniu do wszystkich instru
mentów finansowych, z wyjątkiem: 

a) … 

g) wszelkich kontraktów terminowych forward kupna lub sprzedaży zawieranych pomiędzy jednostką 
przejmującą i sprzedającym udziałowcem, których rezultatem będzie połączenie jednostek na dzień 
przejęcia w przyszłości. Termin kontraktu forward nie powinien być dłuższy od rozsądnego okresu, 
który jest zwykle niezbędny do uzyskania wszelkich koniecznych pozwoleń i zakończenia transakcji. 

h) …
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ZABEZPIECZENIA 

Pozycje zabezpieczane 

Kwalifikacja pozycji 

80 Do celów rachunkowości zabezpieczeń jedynie aktywa, zobowiązania, uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania 
lub wysoce prawdopodobne planowane transakcje, w które zaangażowane są podmioty zewnętrzne w stosunku do 
danej jednostki, mogą być wyznaczone jako pozycje zabezpieczane. Oznacza to, że rachunkowość zabezpieczeń 
może być stosowana do transakcji pomiędzy jednostkami w tej samej grupie jedynie w jednostkowych lub 
oddzielnych sprawozdaniach finansowych tych jednostek, natomiast nie może być stosowana 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy. Wyjątek stanowi… 

Rachunkowość zabezpieczeń 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 

97 Jeśli zabezpieczana planowana transakcja skutkuje następującym ujęciem składnika aktywów finansowych 
lub zobowiązania finansowego, związane z nią zyski lub straty, które były ujęte bezpośrednio w innych 
całkowitych dochodach zgodnie z paragrafem 95 przenosi się z kapitału własnego do zysków i strat 
bieżącego okresu jako korektę z przeklasyfikowania (zob. MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.)) w tym 
samym okresie albo w okresach, w których zabezpieczane planowane przepływy pieniężne mają wpływ 
na zyski i straty bieżącego okresu (jak np. w okresach, w których ujmowane są przychody lub koszty 
odsetkowe). Jednakże, jeśli jednostka oczekuje, że całość lub część strat ujętych w innych całkowitych 
dochodach nie będzie odzyskana w jednym lub więcej przyszłych okresów, to przeklasyfikowuje do 
zysków i strat bieżącego okresu kwotę, co do której oczekuje się, że nie będzie odzyskana. 

100 W przypadku zabezpieczeń przepływów pieniężnych innych niż zabezpieczenia, o których mowa 
w paragrafach 97 i 98, kwoty ujęte bezpośrednio w innych całkowitych dochodach przeklasyfikowuje 
się z kapitału własnego do zysków i strat bieżącego okresu jako korektę z przeklasyfikowania (zob. MSR 
1 (zaktualizowany w 2007 r.)) w tym samym okresie lub okresach, w których zabezpieczane planowane 
przepływy pieniężne wywierają wpływ na zyski i straty bieżącego okresu (na przykład w okresie, gdy 
następuje planowana sprzedaż). 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I OKRES PRZEJŚCIOWY 

103K Zmiany MSSF wydane w kwietniu 2009 r. zmieniły paragrafy 2(g), 97, 100 i OS30(g). Jednostka stosuje zmiany 
paragrafów 2(g), 97 i 100 prospektywnie w odniesieniu do niewygasłych kontraktów w rocznych okresach 
sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później. Jednostka stosuje zmianę paragrafu OS30(g) 
w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później. Dopuszcza się 
wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, to fakt ten 
ujawnia. 

108C Paragrafy 9, 73 i OS8 zostały zmienione, a paragraf 50A został dodany na skutek Zmian MSSF wydanych w maju 
2008 r. Paragraf 80 został zmieniony na skutek Zmian MSSF wydanych w kwietniu 2009 r. Jednostka stosuje te 
zmiany w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. 
Jednostka stosuje zmiany paragrafów 9 i 50A od tej daty w taki sposób, w jaki stosowała zmiany z roku 2005 
opisane w paragrafie 105A. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany 
w odniesieniu do wcześniejszego okresu, to fakt ten ujawnia. 

Zmiana objaśnień stosowania MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena 

Paragraf OS30(g) został zmieniony. 

WBUDOWANE INSTRUMENTY POCHODNE (PARAGRAFY 10–13) 

OS30. Cechy ekonomiczne i ryzyka instrumentów wbudowanych nie są ściśle powiązane z umową zasadniczą (paragraf 
11 (a)) w następujących przykładowych sytuacjach. W tych przypadkach, zakładając, że warunki określone 
w paragrafie 11 (b) i (c) są spełnione, wbudowane instrumenty pochodne ujmuje się oddzielnie od umowy 
zasadniczej. 

… 

g) Opcja kupna, opcja sprzedaży lub opcja przedpłaty wbudowana w zasadniczą umowę o dług lub w zasadniczą 
umowę ubezpieczeniową nie jest ściśle powiązana z umową zasadniczą, chyba że: 

(i) cena wykonania opcji jest w przybliżeniu na każdy dzień wykonania równa wartości zamortyzowanego 
kosztu zasadniczego instrumentu dłużnego lub wartości bilansowej zasadniczej umowy ubezpieczeniowej 
lub
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(ii) cena wykonania opcji przedpłaty daje pożyczkodawcy zwrot w kwocie w przybliżeniu równej wartości 
bieżącej utraconych odsetek za pozostały do końca okres zasadniczej umowy. Utracone odsetki są rezul
tatem pomnożenia kwoty nominału objętej przedpłatą, przez różnicę stóp procentowych. Różnica stóp 
procentowych jest to nadwyżka efektywnej stopy procentowej umowy zasadniczej nad efektywną stopą 
procentową, którą jednostka uzyskałaby na dzień przedpłaty, gdyby dokonała reinwestycji kwoty nominału 
objętej przedpłatą w ramach podobnej umowy obejmującej okres pozostały do końca umowy zasadniczej. 

Ocena tego, czy opcja kupna lub sprzedaży jest ściśle powiązana z zasadniczym instrumentem dłużnym, 
dokonywana jest przed wydzieleniem składnika kapitałowego z zamiennego instrumentu dłużnego zgodnie 
z MSR 32. 

h) … 

Zmiana Interpretacji KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych 

Paragraf 5 został zmieniony oraz dodano paragraf 11. 

ZAKRES 

5 Niniejsza interpretacja nie ma zastosowania do wbudowanych instrumentów pochodnych nabytych w wyniku: 

a) połączenia jednostek (zgodnie z definicją w MSSF 3 Połączenia jednostek (zaktualizowanym w 2008 r.); 

b) połączenia jednostek lub przedsięwzięć znajdujących się pod wspólną kontrolą zgodnie z opisem w paragrafach 
B1-B4 MSSF 3 (zaktualizowanego w 2008 r.) lub 

c) powołania wspólnego przedsięwzięcia zgodnie z definicją w MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach. 

lub ich możliwej ponownej oceny na dzień przejęcia. ( 1 ) 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

11 Paragraf 5 został zmieniony na skutek Zmian MSSF wydanych w kwietniu 2009 r. Jednostka stosuje tę zmianę 
prospektywnie w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. 
i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSSF 3 (zaktualizowany w 2008 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, 
stosuje również tę zmianę do tego wcześniejszego okresu i ujawnia ten fakt. 

Zmiana Interpretacji KIMSF 16 Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą 

Paragrafy 14 i 18 zostały zmienione. 

UZGODNIONE STANOWISKO 

Która jednostka w grupie może posiadać instrument zabezpieczający? 

14 Zarówno instrument pochodny, jak i instrument finansowy niebędący instrumentem pochodnym (lub kombinacja 
instrumentów pochodnych i instrumentów finansowych niebędących instrumentami pochodnymi) może być 
wyznaczony na instrument zabezpieczający w zabezpieczeniach udziałów w aktywach netto jednostki działającej 
za granicą. Instrument(y) zabezpieczający(e) może(mogą) być utrzymywany(e) przez jakąkolwiek jednostkę lub 
jednostki w grupie tak długo, jak wymogi paragrafu 88 MSR 39 dotyczące wyznaczenia, dokumentacji 
i efektywności w zabezpieczeniach udziałów w aktywach netto są spełnione. W szczególności strategia zabezpie
czeń grupy kapitałowej powinna być przejrzyście udokumentowana ze względu na możliwość odmiennego 
wyznaczania na różnych poziomach grupy. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

18 Jednostka stosuje niniejszą interpretację w odniesieniu do rocznych okresów rozpoczynających się 1 października 
2008 r. i później. Jednostka stosuje zmianę paragrafu 14 wprowadzoną przez Zmiany MSSF wydane w kwietniu 
2009 r. w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. i później. 
Wcześniejsze zastosowanie interpretacji i zmiany paragrafu 14 jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje niniejszą 
interpretację w odniesieniu do okresu rozpoczynającego się przed 1 października 2008 r. lub zmianę paragrafu 14 
przed 1 lipca 2009 r., to ujawnia ten fakt.
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( 1 ) MSSF 3 (zaktualizowany w 2008 r.) odnosi się do nabycia kontraktów z wbudowanymi instrumentami pochodnymi w ramach 
połączenia jednostek.


