
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 244/2010 

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 Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 

(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 18 czerwca 2009 r. Rada Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała 
zmiany do Międzynarodowego Standardu Sprawozdaw
czości Finansowej (MSSF) 2 Płatności w formie akcji, zwane 
dalej „zmianami do MSSF 2”. Zmiany do MSSF 2 precy
zują ujmowanie transakcji płatności w formie akcji, 
w ramach których płatność na rzecz dostawcy dóbr lub 
usług dokonywana jest w środkach pieniężnych, 
a zobowiązanie zaciąga inna jednostka należąca do 
grupy kapitałowej (transakcje płatności w formie akcji 
rozliczane w środkach pieniężnych w grupie kapitałowej). 

(3) Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG) 
z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości 
Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że zmiany do MSSF 
2 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 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 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) Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 2 
Płatności w formie akcji zmienia się zgodnie ze zmianami do 
Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finan
sowej (MSSF) 2 Płatności w formie akcji, zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 

2) Skreśla się Interpretację KIMSF 8 i Interpretację KIMSF 11 
Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdaw
czości Finansowej (IFRIC). 

Artykuł 2 

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia najpóźniej wraz 
z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpo
czynającego się po dniu 31 grudnia 2009 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 marca 2010 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 

MSSF 2 Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji 

„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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Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji 

ZAKRES 

Paragraf 2 zmieniono, paragraf 3 został usunięty oraz dodano paragraf 3A. 

2 Jednostka stosuje niniejszy MSSF do ujmowania wszystkich transakcji płatności w formie akcji niezależnie od tego, 
czy jednostka może wyraźnie zidentyfikować niektóre lub wszystkie otrzymane dobra lub usługi, w tym do: 

a) transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych, 

b) transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych, oraz 

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

z wyjątkiem transakcji określonych w paragrafach 3A–6. W przypadku braku możliwych do wyraźnego zidenty
fikowania dóbr lub usług inne okoliczności mogą wskazywać, że dobra lub usługi zostały (lub zostaną) otrzymane, 
w którym to przypadku zastosowanie ma niniejszy MSSF. 

3 [usunięty] 

3A Transakcja płatności w formie akcji może zostać rozliczona przez inną jednostkę należącą do grupy kapitałowej (lub 
akcjonariusza którejkolwiek jednostki należącej do grupy kapitałowej) w imieniu jednostki otrzymującej lub naby
wającej dobra lub usługi. Paragraf 2 stosuje się również do jednostki, która: 

a) otrzymuje dobra lub usługi, podczas gdy inna jednostka w tej samej grupie kapitałowej (lub akcjonariusz 
którejkolwiek jednostki należącej do grupy kapitałowej) ma obowiązek rozliczenia transakcji płatności 
w formie akcji, lub która 

b) ma obowiązek rozliczenia transakcji płatności w formie akcji, podczas gdy inna jednostka należąca do tej samej 
grupy kapitałowej otrzymuje dobra lub usługi, 

chyba że transakcja ta w oczywisty sposób służy innemu celowi niż płatność za dobra lub usługi dostarczone 
otrzymującej je jednostce. 

TRANSAKCJE PŁATNOŚCI W FORMIE AKCJI ROZLICZANE W INSTRUMENTACH KAPITAŁOWYCH 

Dodano paragraf 13A w następującym brzmieniu. 

Ogólny przegląd 

13A W szczególności, w przypadku gdy ewentualna możliwa do zidentyfikowania zapłata otrzymana przez jednostkę 
jest niższa od wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych lub zaciągniętego zobowiązania, zazwy
czaj tego rodzaju okoliczność wskazuje, że inna zapłata (tj. niemożliwe do zidentyfikowania dobra lub usługi) 
została (lub zostanie) otrzymana przez jednostkę. Jednostka wycenia otrzymane, możliwe do zidentyfikowania 
dobra lub usługi zgodnie z niniejszym MSSF. Jednostka wycenia niemożliwe do zidentyfikowania dobra lub usługi, 
które otrzymała (lub otrzyma), jako różnicę między wartością godziwą płatności w formie akcji a wartością godziwą 
wszelkich możliwych do zidentyfikowania dóbr lub usług, które zostały (lub zostaną) otrzymane. Jednostka wycenia 
otrzymane, niemożliwe do zidentyfikowania dobra lub usługi na dzień przyznania. Jednakże w przypadku transakcji 
rozliczanych w środkach pieniężnych zobowiązanie podlega aktualizacji wyceny na koniec każdego okresu spra
wozdawczego do czasu jego rozliczenia zgodnie z paragrafami 30–33. 

Transakcje płatności w formie akcji między jednostkami należącymi do grupy kapitałowej 

Po paragrafie 43 dodano nagłówek oraz paragrafy 43A–43D. 

TRANSAKCJE PŁATNOŚCI W FORMIE AKCJI MIĘDZY JEDNOSTKAMI NALEŻĄCYMI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
(ZMIANY Z 2009 R.) 

43A W przypadku transakcji płatności w formie akcji między jednostkami należącymi do grupy kapitałowej jednostka 
otrzymująca dobra lub usługi wycenia w swoim jednostkowym sprawozdaniu finansowym otrzymane dobra lub 
usługi jako transakcję płatności w formie akcji rozliczaną w instrumentach kapitałowych albo jako transakcję 
płatności w formie akcji rozliczaną w środkach pieniężnych poprzez ocenę:
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a) charakteru przyznanych gratyfikacji oraz 

b) własnych praw i zobowiązań. 

Kwota ujęta przez jednostkę otrzymującą dobra lub usługi może się różnić od kwoty ujętej przez skonsolidowaną 
grupę lub przez inną jednostkę należącą do grupy kapitałowej rozliczającą transakcję płatności w formie akcji. 

43B Jednostka otrzymująca dobra lub usługi wycenia otrzymane dobra lub usługi jako transakcję płatności w formie 
akcji rozliczaną w instrumentach kapitałowych, jeżeli: 

a) przyznane gratyfikacje stanowią jej własne instrumenty kapitałowe lub 

b) jednostka nie ma obowiązku rozliczenia transakcji płatności w formie akcji. 

Jednostka dokonuje aktualizacji wyceny takiej transakcji płatności w formie akcji rozliczanej w instrumentach 
kapitałowych jedynie w przypadku zmian warunków nabycia uprawnień innych niż warunki rynkowe, zgodnie 
z paragrafami 19–21. We wszystkich innych okolicznościach jednostka otrzymująca dobra lub usługi wycenia 
otrzymane dobra lub usługi jako transakcję płatności w formie akcji rozliczaną w środkach pieniężnych. 

43C Jednostka rozliczająca transakcję płatności w formie akcji, w przypadku gdy inna jednostka należąca do grupy 
kapitałowej otrzymuje dobra lub usługi, ujmuje transakcję jako transakcję płatności w formie akcji rozliczaną 
w instrumentach kapitałowych jedynie wówczas, gdy jest ona rozliczana we własnych instrumentach kapitałowych 
jednostki. W innych sytuacjach transakcja ta jest ujmowana jako transakcja płatności w formie akcji rozliczana 
w środkach pieniężnych. 

43D Niektóre transakcje w ramach grupy kapitałowej obejmują umowy spłaty, które nakładają na jednostkę należącą do 
grupy kapitałowej obowiązek zapłaty innej jednostce należącej do grupy kapitałowej za dokonanie płatności 
w formie akcji na rzecz dostawcy dóbr lub usług. W takich przypadkach jednostka otrzymująca dobra lub usługi 
ujmuje transakcję płatności w formie akcji zgodnie z paragrafem 43B bez względu na wewnątrzgrupowe umowy 
spłaty. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

Dodano paragraf 63, nagłówek i paragraf 64. 

63 Jednostka stosuje poniższe zmiany, wprowadzone przez dokument Transakcje płatności w formie akcji rozliczane 
w środkach pieniężnych w grupie kapitałowej wydany w czerwcu 2009 r., retrospektywnie, z zastrzeżeniem przepisów 
przejściowych w paragrafach 53–59, zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych 
i korygowanie błędów do rocznych okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. i później: 

a) zmianę paragrafu 2, usunięcie paragrafu 3 oraz dodanie paragrafów 3A i 43A–43D oraz paragrafów B45, B47, 
B50, B54, B56–B58 i B60 w załączniku B w odniesieniu do ujmowania transakcji między jednostkami należą
cymi do grupy kapitałowej; 

b) zmienione definicje poniższych terminów zawarte w załączniku A: 

— transakcja płatności w formie akcji rozliczana w środkach pieniężnych, 

— transakcja płatności w formie akcji rozliczana w instrumentach kapitałowych, 

— umowa dotycząca płatności w formie akcji, oraz 

— transakcja płatności w formie akcji. 

Jeżeli informacje niezbędne do retrospektywnego zastosowania nie są dostępne, jednostka odzwierciedla w swoim 
jednostkowym sprawozdaniu finansowym kwoty ujęte uprzednio w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
grupy kapitałowej. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje zmiany w odniesieniu do 
okresu rozpoczynającego się przed 1 stycznia 2010 r., ujawnia ten fakt.
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WYCOFANIE INTERPRETACJI 

64 Dokument Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych w grupie kapitałowej, wydany w czerwcu 
2009 r., zastępuje KIMSF 8 Zakres MSSF 2 oraz KIMSF 11 MSSF 2 – Wydanie akcji w ramach grupy i transakcje 
w nabytych akcjach własnych. Zmiany wprowadzone tym dokumentem w następujący sposób uwzględniają wymogi 
określone dotychczas w KIMSF 8 i KIMSF 11: 

a) zmieniony paragraf 2 i dodany paragraf 13A w odniesieniu do ujmowania transakcji, w przypadku których 
jednostka nie może wyraźnie zidentyfikować niektórych lub wszystkich otrzymanych dóbr lub usług. Wymogi te 
były stosowane w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 maja 2006 r. i później. 

b) dodane paragrafy B46, B48, B49, B51–B53, B55, B59 i B61 w załączniku B w odniesieniu do ujmowania 
transakcji między jednostkami należącymi do grupy kapitałowej. Wymogi te były stosowane w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 marca 2007 r. i później. 

Wymogi te były stosowane retrospektywnie zgodnie z wymogami MSR 8, z zastrzeżeniem przepisów przejściowych 
MSSF 2. 

DEFINICJE TERMINÓW 

W załączniku A zmieniono następujące definicje oraz dodano przypis. 

Transakcja płatności 
w formie akcji rozliczana 
w środkach pieniężnych 

Transakcja płatności w formie akcji, w której jednostka nabywa dobra lub usługi 
w drodze zaciągnięcia zobowiązania wobec dostawcy dóbr lub usług do wydania 
środków pieniężnych lub innych aktywów o wartości zależnej od ceny (lub wartości) 
instrumentów kapitałowych (w tym akcji lub opcji na akcje) jednostki lub innej 
jednostki należącej do grupy kapitałowej. 

Transakcja płatności 
w formie akcji rozliczana 
w instrumentach kapitało
wych 

Transakcja płatności w formie akcji, w której jednostka 

a) otrzymuje dobra lub usługi w zamian za własne instrumenty kapitałowe (w tym 
akcje lub opcje na akcje), lub 

b) otrzymuje dobra lub usługi, ale nie jest zobowiązana do rozliczenia transakcji 
z dostawcą. 

Umowa dotycząca płatności 
w formie akcji 

Umowa między jednostką (lub inną jednostką należącą do grupy kapitałowej ( a ) lub 
którymkolwiek akcjonariuszem jakiejkolwiek jednostki należącej do grupy kapitałowej) 
i drugą stroną (w tym pracownikiem), w wyniku której druga strona (kontrahent) 
otrzymuje prawo do otrzymania 

a) środków pieniężnych lub innych aktywów jednostki o wartości uzależnionej od ceny 
(lub wartości) instrumentów kapitałowych (w tym akcji lub opcji na akcje) jed- 
nostki lub innej jednostki należącej do grupy kapitałowej, lub 

b) instrumentów kapitałowych (w tym akcji lub opcji na akcje) jednostki lub innej 
jednostki należącej do grupy kapitałowej, 

o ile warunki nabycia uprawnień zostały spełnione. 

( a ) „Grupa kapitałowa” jest zdefiniowana w paragrafie 4 MSR 27 Skonsolidowane 
i jednostkowe sprawozdania finansowe jako „jednostka dominująca oraz jej wszystkie 
jednostki zależne” z perspektywy jednostki dominującej najwyższego szczebla dla 
jednostki sprawozdawczej. 

Transakcja płatności 
w formie akcji 

Transakcja, w której jednostka 

a) otrzymuje dobra lub usługi od dostawcy tych dóbr lub usług (w tym pracownika) na 
podstawie umowy dotyczącej płatności w formie akcji, lub 

b) zaciąga zobowiązanie do rozliczenia transakcji z dostawcą na podstawie umowy 
dotyczącej płatności w formie akcji, podczas gdy inna jednostka należąca do 
grupy kapitałowej otrzymuje dobra lub usługi.
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ZAKRES MSSF 2 

W załączniku B Wytyczne dotyczące stosowania standardu dodano nagłówek i paragrafy B45–B61. 

Transakcje płatności w formie akcji między jednostkami należącymi do grupy kapitałowej (zmiany 
z 2009 r.) 

B45 Paragrafy 43A–43C dotyczą ujmowania transakcji płatności w formie akcji między jednostkami należącymi do 
grupy kapitałowej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym każdej z jednostek. W paragrafach B46–B61 
omówiono kwestie stosowania wymogów zawartych w paragrafach 43A–43C. Jak stwierdzono w paragrafie 
43D, transakcje płatności w formie akcji między jednostkami należącymi do grupy kapitałowej mogą być dokony
wane z różnych powodów, w zależności od okoliczności. W związku z tym poniższe rozważania nie mają 
charakteru wyczerpującego i założono w nich, że jeżeli jednostka otrzymująca dobra lub usługi nie ma obowiązku 
rozliczenia transakcji, transakcja stanowi wkład jednostki dominującej na poczet kapitału jednostki zależnej, bez 
względu na ewentualne wewnątrzgrupowe umowy spłaty. 

B46 Poniższe rozważania koncentrują się wprawdzie na transakcjach z pracownikami, jednak odnoszą się one również 
do podobnych transakcji płatności w formie akcji dokonywanych z innymi dostawcami dóbr i usług. Umowa 
między jednostką dominującą i jej jednostką zależną może nakładać na jednostkę zależną wymóg zapłaty jednostce 
dominującej za przekazanie instrumentów kapitałowych pracownikom. Poniższe rozważania nie dotyczą sposobu 
ujmowania tego rodzaju wewnątrzgrupowej umowy zapłaty. 

B47 W przypadku transakcji płatności w formie akcji między jednostkami należącymi do grupy kapitałowej napotyka się 
cztery zasadnicze kwestie. Dla uproszczenia kwestie te omówiono poniżej na przykładach jednostki dominującej 
i jednostki zależnej. 

Umowy dotyczące płatności w formie akcji, które obejmują własne instrumenty kapitałowe jednostki 

B48 Pierwsza kwestia dotyczy tego, czy następujące transakcje obejmujące własne instrumenty kapitałowe jednostki 
powinny być zgodnie z wymogami niniejszego MSSF ujmowane jako transakcje rozliczane w instrumentach kapi
tałowych, czy też jako transakcje rozliczane w środkach pieniężnych: 

a) jednostka przyznaje swoim pracownikom prawa do instrumentów kapitałowych jednostki (np. opcje na akcje) 
i celem wypełnienia swoich zobowiązań wobec swoich pracowników zamierza zakupić instrumenty kapitałowe 
(tj. akcje własne) od strony trzeciej lub też jest zobowiązana dokonać zakupu tych instrumentów; oraz 

b) prawa do instrumentów kapitałowych jednostki (np. opcje na akcje) zostały przyznane pracownikom jednostki 
bądź przez samą jednostkę, bądź przez jej akcjonariuszy, a akcjonariusze jednostki przekazują wymagane w tym 
celu instrumenty kapitałowe. 

B49 Jednostka ujmuje transakcje płatności w formie akcji, w ramach których otrzymuje usługi w zamian za własne 
instrumenty kapitałowe, jako rozliczane w instrumentach kapitałowych. Podejście to ma zastosowanie niezależnie 
od tego, czy celem wypełnienia swoich zobowiązań wobec swoich pracowników wynikających z umowy dotyczącej 
płatności w formie akcji jednostka zamierza zakupić instrumenty kapitałowe (tj. akcje własne) od strony trzeciej, czy 
też jest zobowiązana dokonać zakupu tych instrumentów. Podejście to ma również zastosowanie niezależnie od 
tego, czy: 

a) prawa do instrumentów kapitałowych jednostki zostały przyznane pracownikom przez samą jednostkę czy też 
przez jej akcjonariusza/akcjonariuszy, oraz czy 

b) umowa dotycząca płatności w formie akcji została rozliczona przez samą jednostkę czy też przez jej akcjona
riusza/akcjonariuszy. 

B50 Jeżeli akcjonariusz jest zobowiązany do rozliczenia transakcji z pracownikami jednostki, w której dokonał inwe
stycji, przekazuje on instrumenty kapitałowe tej jednostki, nie zaś własne instrumenty kapitałowe. Zatem jeżeli 
jednostka, w której dokonał inwestycji, należy do tej samej grupy kapitałowej co akcjonariusz, zgodnie z paragrafem 
43C akcjonariusz wycenia swoje zobowiązanie zgodnie z wymogami mającymi zastosowanie do transakcji płatności 
w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych w swoim jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz 
zgodnie z wymogami mającymi zastosowanie do transakcji płatności w formie akcji rozliczanych 
w instrumentach kapitałowych w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

Umowy dotyczące płatności w formie akcji, które obejmują instrumenty kapitałowe jednostki dominującej 

B51 Druga kwestia dotyczy transakcji płatności w formie akcji między co najmniej dwoma jednostkami należącymi do 
tej samej grupy kapitałowej, obejmujących instrument kapitałowy innej jednostki należącej do tej grupy kapitałowej. 
Dla przykładu, pracownikom jednostki zależnej przyznano prawa do instrumentów kapitałowych jednostki domi
nującej w zamian za usługi świadczone na rzecz jednostki zależnej.
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B52 W związku z tym druga kwestia dotyczy następujących umów dotyczących płatności w formie akcji: 

a) jednostka dominująca przyznaje prawa do swoich instrumentów kapitałowych bezpośrednio pracownikom 
jednostki zależnej: jednostka dominująca (a nie jednostka zależna) jest zobowiązana do przekazania pracow
nikom jednostki zależnej instrumentów kapitałowych; oraz 

b) jednostka zależna przyznaje swoim pracownikom prawa do instrumentów kapitałowych jednostki dominującej: 
jednostka zależna jest zobowiązana do przekazania swoim pracownikom instrumentów kapitałowych. 

J e d n o s t k a d o m i n u j ą c a p r z y z n a j e p r a w a d o s w o i c h i n s t r u m e n t ó w k a p i t a ł o w y c h 
p r a c o w n i k o m j e d n o s t k i z a l e ż n e j ( p a r a g r a f B 5 2 p k t a ) ) 

B53 Jednostka zależna nie jest zobowiązana do przekazania swoim pracownikom instrumentów kapitałowych swojej 
jednostki dominującej. Zatem zgodnie z paragrafem 43B jednostka zależna wycenia usługi otrzymane od swoich 
pracowników zgodnie z wymogami mającymi zastosowanie do transakcji płatności w formie akcji rozliczanych 
w instrumentach kapitałowych i ujmuje odpowiadający im wzrost kapitału własnego jako wkład jednostki domi
nującej. 

B54 Jednostka dominująca jest zobowiązana do rozliczenia transakcji z pracownikami jednostki zależnej poprzez prze
kazanie własnych instrumentów kapitałowych jednostki dominującej. Zatem zgodnie z paragrafem 43C jednostka 
dominująca wycenia swoje zobowiązanie zgodnie z wymogami mającymi zastosowanie do transakcji płatności 
w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych. 

J e d n o s t k a z a l e ż n a p r z y z n a j e s w o i m p r a c o w n i k o m p r a w a d o i n s t r u m e n t ó w k a p i 
t a ł o w y c h j e d n o s t k i d o m i n u j ą c e j ( p a r a g r a f B 5 2 p k t b ) ) 

B55 Ponieważ jednostka zależna nie spełnia żadnego z warunków określonych w paragrafie 43B, ujmuje ona transakcję 
ze swoimi pracownikami jako rozliczaną w środkach pieniężnych. Wymóg ten ma zastosowanie niezależnie od 
tego, w jaki sposób jednostka zależna pozyskuje instrumenty kapitałowe celem wypełnienia swoich zobowiązań 
wobec pracowników. 

Umowy dotyczące płatności w formie akcji, które obejmują rozliczane w środkach pieniężnych płatności na rzecz pracowników 

B56 Trzecia kwestia dotyczy tego, w jaki sposób jednostka, która otrzymuje dobra lub usługi od swoich dostawców (w 
tym pracowników), powinna ujmować umowy dotyczące płatności w formie akcji rozliczane w środkach pienięż
nych w przypadku, gdy jednostka ta nie jest zobowiązana do dokonania wymaganych płatności na rzecz swoich 
dostawców. Za przykład mogą służyć poniższe rozwiązania, zgodnie z którymi to jednostka dominująca (a nie sama 
jednostka) jest zobowiązana do dokonania wymaganych płatności pieniężnych na rzecz pracowników jednostki: 

a) płatności pieniężne na rzecz pracowników jednostki są powiązane z ceną instrumentów kapitałowych tej 
jednostki; 

b) płatności pieniężne na rzecz pracowników jednostki są powiązane z ceną instrumentów kapitałowych jej jedno
stki dominującej. 

B57 Jednostka zależna nie jest zobowiązana do rozliczenia transakcji ze swoimi pracownikami. W związku z tym 
jednostka zależna ujmuje transakcję ze swoimi pracownikami jako rozliczaną w instrumentach kapitałowych 
oraz ujmuje odpowiadający jej wzrost kapitału własnego jako wkład jednostki dominującej. Jednostka zależna 
dokonuje aktualizacji wyceny kosztu tej transakcji w przypadku jakichkolwiek zmian wynikających 
z niespełnienia warunków nabycia uprawnień, innych niż warunki rynkowe, zgodnie z paragrafami 19–21. Stanowi 
to różnicę w stosunku do wyceny transakcji jako rozliczanej w środkach pieniężnych w skonsolidowanych spra
wozdaniach finansowych grupy kapitałowej. 

B58 Ponieważ jednostka dominująca jest zobowiązana do rozliczenia transakcji z pracownikami, a zapłatę stanowią 
środki pieniężne, jednostka dominująca (oraz skonsolidowana grupa) wycenia swoje zobowiązanie zgodnie 
z wymogami mającymi zastosowanie do transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych 
zgodnie z paragrafem 43C. 

Transfer pracowników między jednostkami należącymi do grupy kapitałowej 

B59 Czwarta kwestia dotyczy wewnątrzgrupowych umów dotyczących płatności w formie akcji, które obejmują pracow
ników więcej niż jednej jednostki należącej do grupy kapitałowej. Przykładowo jednostka dominująca może przy
znać prawa do swoich instrumentów kapitałowych pracownikom swoich jednostek zależnych pod warunkiem 
określonego okresu zatrudnienia w grupie kapitałowej. Zmiana miejsca zatrudnienia pracownika z jednej jednostki 
zależnej na inną jednostkę zależną w trakcie ustalonego okresu nabycia uprawnień nie narusza jego praw do 
instrumentów kapitałowych jednostki dominującej przyznanych na podstawie pierwotnej umowy dotyczącej płat
ności w formie akcji. Jeżeli jednostki zależne nie są zobowiązane do rozliczenia transakcji płatności w formie akcji 
ze swoimi pracownikami, dokonują jej ujęcia jako transakcji rozliczanej w instrumentach kapitałowych. Każda 
jednostka zależna wycenia otrzymane od pracownika usługi przy uwzględnieniu wartości godziwej instrumentów 
kapitałowych w dniu, w którym prawa do tych instrumentów kapitałowych zostały pierwotnie przyznane przez 
jednostkę dominującą zgodnie z załącznikiem A, oraz tej części okresu nabycia uprawnień, przez którą pracownik 
był zatrudniony w danej jednostce zależnej.
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B60 Jeżeli jednostka zależna jest zobowiązana do rozliczenia transakcji ze swoimi pracownikami w instrumentach 
kapitałowych swojej jednostki dominującej, dokonuje ujęcia transakcji jako rozliczanej w środkach pieniężnych. 
Każda jednostka zależna wycenia otrzymane usługi na podstawie wartości godziwej instrumentów kapitałowych 
w dniu ich przyznania i dla tej części okresu nabycia uprawnień, przez którą pracownik był zatrudniony w danej 
jednostce zależnej. Ponadto każda jednostka zależna ujmuje każdą zmianę wartości godziwej instrumentów kapi
tałowych w trakcie okresu zatrudnienia pracownika w danej jednostce zależnej. 

B61 Po zmianie miejsca zatrudnienia na inną jednostkę grupy kapitałowej pracownik taki może nie spełniać warunków 
nabycia uprawnień innych niż warunki rynkowe określone w załączniku A, np. jeżeli pracownik opuszcza grupę 
kapitałową przed upływem określonego okresu zatrudnienia w grupie kapitałowej. W takim przypadku w związku 
z faktem, iż warunkiem nabycia uprawnień jest świadczenie usług na rzecz grupy kapitałowej, każda jednostka 
zależna dokonuje korekty kwoty ujętej uprzednio w odniesieniu do usług otrzymanych od pracownika zgodnie 
z zasadami określonymi w paragrafie 19. W konsekwencji, jeżeli nie nastąpi nabycie praw do instrumentów 
kapitałowych przyznanych przez jednostkę dominującą, ponieważ pracownik nie spełnia warunków nabycia upraw
nień innych niż warunki rynkowe, w ostatecznym rozliczeniu żadna kwota nie jest ujmowana dla usług otrzyma
nych od tego pracownika w sprawozdaniach finansowych którejkolwiek z jednostek należących do grupy kapita 
łowej.
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