
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 574/2010 

z dnia 30 czerwca 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) 1 i MSSF 7 

(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 28 stycznia 2010 r. Rada Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała doku
ment Ograniczone zwolnienie jednostek stosujących MSSF po 
raz pierwszy z ujawniania informacji porównawczych zgodnie 
z MSSF 7, zawierający zmianę do Międzynarodowego 
Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1, 
zwaną dalej „zmianą do MSSF 1”. W obliczu faktu, że 
jednostki stosujące MSSF po raz pierwszy nie mają 
dotychczas możliwości korzystania ze zwolnienia 
z ujawniania informacji porównawczych dotyczących 
wyceny według wartości godziwej i ryzyka płynności, 
przewidzianego w MSSF 7 dla okresów porównawczych 
kończących się przed dniem 31 grudnia 2009 r., celem 
zmiany do MSSF 1 jest zapewnienie takiego opcjonal
nego zwolnienia również tym jednostkom. 

(3) Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG) 
z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości 
Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że zmiana do MSSF 
1 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 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) Przyjęcie zmiany do MSSF 1 pociąga za sobą koniecz
ność wprowadzenia zmian do Międzynarodowego Stan
dardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 celem 
zapewnienia spójności międzynarodowych standardów 
rachunkowości. 

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

(6) 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 

(MSSF) 1 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia; 

(2) MSSF 7 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany do MSSF 1 i MSSF 7 
zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia najpóź
niej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego 
rozpoczynającego się po dniu 30 czerwca 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 30 czerwca 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 1 Zmiana do MSSF 1 Ograniczone zwolnienie jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy z ujawniania informacji 
porównawczych zgodnie z MSSF 7 

MSSF 7 Zmiana do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji 

Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są zastrze 
żone 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

PL 1.7.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 166/7

http://www.iasb.org


OGRANICZONE ZWOLNIENIE JEDNOSTEK STOSUJĄCYCH MSSF PO RAZ PIERWSZY Z UJAWNIANIA 
INFORMACJI PORÓWNAWCZYCH ZGODNIE Z MSSF 7 

(Zmiana do MSSF 1) 

Zmiana do MSSF 1 

Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 

Paragraf 39C został dodany. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

39C Paragraf E3 został dodany na podstawie opublikowanego w styczniu 2010 r. dokumentu Ograniczone zwolnienie 
jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy z ujawniania informacji porównawczych zgodnie z MSSF 7 (Zmiana do MSSF 
1). Jednostka stosuje tę zmianę w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 r. 
i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do 
wcześniejszego okresu, fakt ten ujawnia. 

Dodatek E 

Krótkoterminowe zwolnienia ze stosowania innych MSSF 

Nagłówek, paragraf E3 i przypis zostały dodane. 

Ujawnianie informacji dotyczących instrumentów finansowych 

E3 Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy może stosować przepisy przejściowe określone w paragrafie 44G 
MSSF 7. (*) 

___________ 
(*) Paragraf E3 dodano w następstwie opublikowania w styczniu 2010 r. dokumentu Ograniczone zwolnienie jednostek 

stosujących MSSF po raz pierwszy z ujawniania informacji porównawczych zgodnie z MSSF 7 (Zmiana do MSSF 1). Aby 
uniknąć ewentualnego wykorzystania wiedzy zdobytej post factum i zapewnić równe traktowanie jednostek stosujących 
MSSF po raz pierwszy oraz jednostek, które sporządzają już sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, Rada posta
nowiła, że jednostki stosujące MSSF po raz pierwszy powinny mieć możliwość stosowania tych samych przepisów 
przejściowych, zawartych w dokumencie Udoskonalenie wymogów dotyczących ujawnień dotyczących instrumentów finanso
wych (Zmiany do MSSF 7), co jednostki sporządzające już sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. 

Załącznik 

Zmiana do MSSF 7 

Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji 

Paragraf 44G został zmieniony (nowy tekst jest podkreślony, a usunięty tekst został przekreślony) i uzupełniony przy
pisem. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

44G Dokument Udoskonalenie wymogów dotyczących ujawnień dotyczących instrumentów finansowych (Zmiany do MSSF 7) 
opublikowany w marcu 2009 r. zmienił paragrafy 27, 39 i B11 oraz dodał paragrafy 27A, 27B, B10A oraz 
B11A–B11F. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynają
cych się 1 stycznia 2009 r. i później. Jednostka nie musi ujawniać informacji wymaganych na mocy tych zmian 
w przypadku: 

(a) okresów rocznych lub śródrocznych, w tym sprawozdań z sytuacji finansowej, prezentowanych w trakcie 
rocznego okresu porównawczego kończącego się przed 31 grudnia 2009 r., lub 

(b) sprawozdań z sytuacji finansowej prezentowanych z początkiem najwcześniejszego okresu porównawczego 
w terminie przed 31 grudnia 2009 r. 

Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, 
fakt ten ujawnia. (*) 
___________ 
(*) Paragraf 44G zmieniono w następstwie opublikowania w styczniu 2010 r. dokumentu Ograniczone zwolnienie jednostek 

stosujących MSSF po raz pierwszy z ujawniania informacji porównawczych zgodnie z MSSF 7 (zmiana do MSSF 1). Rada 
zmieniła paragraf 44G celem sprecyzowania jego konkluzji i zamierzonych przepisów przejściowych dla dokumentu 
Udoskonalenie wymogów dotyczących ujawnień dotyczących instrumentów finansowych (Zmiana do MSSF 7).
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