
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 149/2011 

z dnia 18 lutego 2011 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 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 
z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone 
międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady ( 2 ) przyjęto określone międzynaro
dowe standardy rachunkowości oraz ich interpretacje 
istniejące w dniu 15 października 2008 r. 

(2) Dnia 10 maja 2010 r. Rada Międzynarodowych Stan
dardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała Zmiany 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej, zwane dalej „zmianami”, w ramach corocznej 
procedury wprowadzania zmian, które mają na celu 
udoskonalenie i uściślenie międzynarodowych stan
dardów rachunkowości. Większość zmian doprecyzowuje 
istniejące Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) lub wprowadza poprawki do nich lub 
też stanowi zmiany wynikające z uprzednich zmian do 
MSSF. Trzy zmiany (dwie zmiany do MSSF 1 oraz jedna 
zmiana do MSR 34) obejmują zmiany obowiązujących 
wymogów lub też stanowią dodatkowe objaśnienia doty
czące stosowania tych wymogów. 

(3) Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG) 
z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości 
Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że zmiany 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. powołu
jącą Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów 
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) Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) 1 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia; 

2) MSSF 7 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniej
szego rozporządzenia;
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3) MSSF 3 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniej
szego rozporządzenia; 

4) Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 1 zostaje 
zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą
dzenia; 

5) MSSF 34 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia; 

6) Interpretacja Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) 13 zostaje zmieniona 
zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 

7) MSSF 7, MSR 32 oraz MSR 39 zostają zmienione zgodnie ze 
zmianami do MSSF 3, zgodnie z załącznikiem do niniej
szego rozporządzenia; 

8) MSR 21, MSR 28 oraz MSR 31 zostają zmienione zgodnie 
ze zmianami do MSR 27, zgodnie z załącznikiem do niniej
szego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany standardów, 
o których mowa w art. 1 pkt 3, 7 i 8, najpóźniej wraz 
z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpo
czynającego się po dniu 30 czerwca 2010 r. 

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany standardów, 
o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 6, najpóźniej wraz 
z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpo
czynającego się po dniu 31 grudnia 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 18 lutego 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI 

Zmiany 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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Zmiany MSSF 

Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 

Paragrafy 27 i 32 zostały zmienione. Paragraf 27A, nagłówek oraz paragrafy 31B i 39E zostały dodane. 

PREZENTACJA I UJAWNIANIE INFORMACJI 

27 MSR 8 nie ma zastosowania w odniesieniu do zmian zasad (polityki) rachunkowości, których jednostka dokonuje 
w momencie zastosowania MSSF po raz pierwszy lub w okresie przed sporządzeniem pierwszego sprawozdania 
finansowego zgodnie z MSSF. Zatem wymogi MSR 8 dotyczące zmian zasad (polityki) rachunkowości nie dotyczą 
pierwszego sprawozdania finansowego jednostki sporządzonego zgodnie z MSSF. 

27A Jeżeli w trakcie okresu objętego pierwszym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF jednostka 
zmienia swoje zasady (politykę) rachunkowości lub stosowanie zwolnień zawartych w niniejszym MSSF, jednostka 
wyjaśnia zmiany w stosunku do swojego pierwszego, sporządzonego zgodnie z MSSF śródrocznego raportu finan
sowego zgodnie z paragrafem 23 i aktualizuje uzgodnienia wymagane na mocy paragrafu 24 pkt a) i b). 

Zastosowanie zakładanego kosztu w przypadku działalności podlegającej regulacji cen 

31B Jeżeli jednostka korzysta ze zwolnienia przewidzianego w paragrafie D8B w przypadku działalności podlegającej 
regulacji cen, ujawnia ten fakt oraz przedstawia, na jakiej podstawie wartości bilansowe zostały określone zgodnie 
z poprzednimi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. 

Śródroczne raporty finansowe 

32 W celu zachowania zgodności z postanowieniami paragrafu 23, jeżeli jednostka prezentuje śródroczny raport 
finansowy zgodnie z MSR 34 za część okresu objętego pierwszym sprawozdaniem finansowym sporządzonym 
zgodnie z MSSF, jednostka, oprócz spełnienia wymogów MSR 34, spełnia następujące wymogi: 

(a) Każdy taki śródroczny raport finansowy zawiera, o ile jednostka prezentowała śródroczny raport finansowy za 
porównywalny śródroczny okres bezpośrednio poprzedzającego roku obrotowego: 

(i) uzgodnienie kapitału własnego ustalonego zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami 
rachunkowości na koniec tego porównywalnego śródrocznego okresu z kapitałem własnym ustalonym na tę 
datę zgodnie z MSSF; oraz 

(ii) uzgodnienie z całkowitymi dochodami ogółem zestawionymi zgodnie z MSSF za ten porównywalny okres 
śródroczny (bieżący i od początku roku do danego dnia). Punktem wyjścia dla tego uzgodnienia są całkowite 
dochody ogółem zestawione zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości 
za ten sam okres lub, jeśli jednostka nie prezentowała takiej łącznej kwoty, punktem wyjścia jest zysk lub 
strata zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. 

(b) Poza uzgodnieniami wymaganymi przez pkt a), pierwszy śródroczny raport finansowy jednostki sporządzony 
zgodnie z MSR 34 za część okresu objętego pierwszym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie 
z MSSF zawiera uzgodnienia opisane w paragrafie 24 pkt a) i b) (uzupełnione o szczegółowe informacje 
wymagane przez paragrafy 25 i 26) lub odsyła do innego opublikowanego dokumentu zawierającego te 
uzgodnienia. 

(c) Jeżeli jednostka zmienia swoje zasady (politykę) rachunkowości lub stosowanie zwolnień zawartych 
w niniejszym MSSF, jednostka wyjaśnia zmiany w każdym takim śródrocznym raporcie finansowym zgodnie 
z paragrafem 23 i aktualizuje uzgodnienia wymagane zgodnie z pkt a) i b). 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

39E Dokument Zmiany MSSF wydany w maju 2010 r. dodał paragrafy 27A, 31B i D8B oraz zmienił paragrafy 27, 32, 
D1 pkt c) i D8. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczyna
jących się 1 stycznia 2011 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje te 
zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, fakt ten ujawnia. Jednostki, które stosowały MSSF w okresach 
przed wejściem w życie MSSF 1 lub zastosowały MSSF 1 w odniesieniu do poprzedniego okresu, mogą zastosować 
zmianę do paragrafu D8 retrospektywnie w pierwszym rocznym okresie sprawozdawczym po wejściu w życie tej 
zmiany. Jednostka, która stosuje paragraf D8 retrospektywnie, fakt ten ujawnia.
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Zmiana załącznika D do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 
pierwszy 

Paragrafy D1 pkt c) i D8 zostały zmienione, paragraf D8B został dodany. 

D1 Jednostka może zdecydować się na zastosowanie jednego lub kilku z poniżej wymienionych zwolnień: 

… 

(c) zakładany koszt (paragrafy D5–D8B), 

… 

Zakładany koszt 

D8 Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy mogła zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami 
rachunkowości ustalić zakładany koszt niektórych lub wszystkich spośród jej aktywów i zobowiązań, wyceniając je 
według wartości godziwej ustalonej na konkretny dzień w związku z pewnymi zdarzeniami, takimi jak prywatyzacja 
jednostki lub pierwsze wprowadzenie do publicznego obrotu. 

(a) Jeżeli wycena nastąpiła w dniu przejścia na MSSF lub przed tym dniem, jednostka może wykorzystać tego 
rodzaju wycenę wartości godziwej przeprowadzoną na skutek pewnych zdarzeń jako zakładany koszt dla 
celów MSSF na dzień tej wyceny. 

(b) Jeżeli wycena nastąpiła po dniu przejścia na MSSF, ale w trakcie okresu objętego pierwszym sprawozdaniem 
finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF, wycena wartości godziwej przeprowadzona na skutek pewnych 
zdarzeń może zostać wykorzystana jako zakładany koszt, gdy dane zdarzenie nastąpiło. Jednostka ujmuje 
wynikające z tego korekty bezpośrednio w zyskach zatrzymanych (lub odpowiednio w innej kategorii kapitału 
własnego) w dniu wyceny. W dniu przejścia na MSSF jednostka albo ustala zakładany koszt, stosując kryteria 
określone w paragrafach D5–D7, albo wycenia aktywa i zobowiązania zgodnie z innymi wymogami niniejszego 
MSSF. 

D8B Niektóre jednostki posiadają składniki rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych, które są – lub 
były wcześniej – wykorzystywane w działalności podlegającej regulacji cen. Wartość bilansowa takich składników 
może obejmować kwoty, które zostały określone zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami 
rachunkowości, ale które nie mogą być aktywowane zgodnie z MSSF. W takim przypadku jednostka stosująca MSSF 
po raz pierwszy może w dniu przejścia na MSSF zastosować określoną zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie 
przyjętymi zasadami rachunkowości wartość bilansową takiego składnika jako zakładany koszt. Jeżeli jednostka 
stosuje to zwolnienie w odniesieniu do jednego składnika, nie musi go stosować w odniesieniu do wszystkich 
składników. W dniu przejścia na MSSF jednostka przeprowadza w odniesieniu do każdego składnika, dla którego 
zastosowano to zwolnienie, test na utratę wartości zgodnie z MSR 36. Do celów niniejszego paragrafu działalność 
podlega regulacji cen, jeżeli ceny, za które towary lub usługi są dostarczane klientom, są ustalane przez upoważ
niony organ uprawniony do ustalania wiążących dla klientów cen, które zapewniają pokrycie szczególnych kosztów 
jednostki powstających w związku z dostarczaniem tych towarów lub usług oraz uzyskanie przez nią określonego 
dochodu. Ten określony dochód nie musi mieć charakteru dochodu stałego lub gwarantowanego, lecz może też być 
dochodem minimalnym lub mieszczącym się w określonym przedziale. 

Zmiany do MSFF 3 Połączenia jednostek 

Paragraf 19, nagłówek nad paragrafem 30 i paragraf 30 zostały zmienione. Paragrafy 64B, 64C oraz 65A–65E zostały 
dodane. 

METODA PRZEJĘCIA 

Zasada wyceny 

19 W przypadku każdego połączenia jednostek, jednostka przejmująca wycenia na dzień przejęcia składniki niekon
trolujących udziałów w jednostce przejmowanej, które stanowią obecnie udziały własnościowe i w przypadku 
likwidacji dają ich posiadaczom prawo do proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki, w: 

(a) wartości godziwej; lub 

(b) wartości proporcjonalnego udziału obecnych instrumentów własnościowych w ujętych kwotach możliwych do 
zidentyfikowania aktywów netto jednostki przejmowanej. 

Wszystkie pozostałe składniki udziałów niekontrolujących są wyceniane w ich wartościach godziwych na dzień 
przejęcia, o ile MSSF nie nakładają wymogu zastosowania innej podstawy wyceny.
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Wyjątki od stosowania zasad ujmowania i wyceny 

Wyjątki od zasady wyceny 

T r a n s a k c j e p ł a t n o ś c i w f o r m i e a k c j i 

30 Jednostka przejmująca wycenia zobowiązanie lub instrument kapitałowy, związany z transakcjami płatności w formie 
akcji jednostki przejmowanej lub z zastąpieniem transakcji płatności w formie akcji jednostki przejmowanej trans
akcjami płatności w formie akcji jednostki przejmującej, na dzień przejęcia zgodnie z metodą przedstawioną w MSSF 
2 Płatności w formie akcji. (Niniejszy MSSF odnosi się do wyniku tej metody jako do opartej na danych rynkowych 
wyceny transakcji płatności w formie akcji). 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I OKRES PRZEJŚCIOWY 

Data wejścia w życie 

64B Dokument Zmiany MSSF wydany w maju 2010 r. zmienił paragrafy 19, 30 i B56 oraz dodał paragrafy B62A 
i B62B. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 
w dniu 1 lipca 2010 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany 
w odniesieniu do wcześniejszego okresu, fakt ten ujawnia. Zmiany te powinny być stosowane prospektywnie 
począwszy od dnia, w którym jednostka zastosowała niniejszy MSSF po raz pierwszy. 

64C Paragrafy 65A–65E zostały dodane przez dokument Zmiany MSSF wydany w maju 2010 r. Jednostka stosuje te 
zmiany w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu 1 lipca 2010 r. 
i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześ
niejszego okresu, fakt ten ujawnia. Zmiany mają zastosowanie do sald zapłat warunkowych wynikających 
z połączeń jednostek, w przypadku których data przejęcia poprzedza datę zastosowania niniejszego MSSF (w wersji 
wydanej w 2008 r.). 

Okres przejściowy 

65A Salda zapłat warunkowych wynikających z połączeń jednostek, w przypadku których data przejęcia poprzedzała 
datę pierwszego zastosowania przez jednostkę niniejszego MSSF (w wersji wydanej w 2008 r.), nie są objęte 
korektami wynikającymi z pierwszego zastosowania niniejszego MSSF. Paragrafy 65B–65E są stosowane 
w odniesieniu do tych sald przy sporządzaniu kolejnych sprawozdań finansowych. Paragrafy 65B–65E nie mają 
zastosowania do ujmowania sald zapłat warunkowych wynikających z połączeń jednostek, w przypadku których 
data przejęcia jest taka sama jak data pierwszego zastosowania przez jednostkę niniejszego MSSF (w wersji wydanej 
w 2008 r.) lub od niej późniejsza. W paragrafach 65B–65E pojęcie połączenie jednostek odnosi się wyłącznie do 
połączeń jednostek, w przypadku których data przejęcia poprzedza datę zastosowania niniejszego MSSF (w wersji 
wydanej w 2008 r.). 

65B Jeżeli porozumienie dotyczące połączenia jednostek przewiduje korektę kosztu połączenia uwarunkowaną przy
szłymi zdarzeniami, jednostka przejmująca uwzględnia kwotę tej korekty w koszcie połączenia na dzień przejęcia, 
jeżeli korekta jest prawdopodobna i można ją wiarygodnie wycenić. 

65C Porozumienie dotyczące połączenia jednostek może przewidywać dokonanie korekt kosztu połączenia uwarunko
wanych jednym lub większą liczbą przyszłych zdarzeń. Korekta może być na przykład uwarunkowana utrzymaniem 
lub osiągnięciem w przyszłych okresach określonego poziomu zysków, bądź utrzymywaniem się ceny rynkowej 
wyemitowanych instrumentów. Zwykle możliwe jest oszacowanie kwoty każdej tego rodzaju korekty podczas 
początkowego ujęcia połączenia bez ograniczania wiarygodności informacji, nawet jeśli występuje pewna doza 
niepewności. Jeżeli przewidywane przyszłe zdarzenia nie wystąpiły lub należy zmienić szacunki, odpowiednio 
koryguje się koszt połączenia jednostek. 

65D Nawet jeżeli porozumienie dotyczące połączenia jednostek przewiduje taką korektę, nie uwzględnia się jej w koszcie 
połączenia podczas początkowego ujęcia połączenia, jeżeli korekta ta nie jest prawdopodobna albo nie można jej 
wiarygodnie wycenić. Jeżeli w późniejszym terminie korekta taka staje się prawdopodobna i można ją wiarygodnie 
wycenić, dodatkową zapłatę traktuje się jako korektę kosztu połączenia. 

65E W pewnych sytuacjach jednostka przejmująca może być zobowiązana do dokonania w terminie późniejszym na 
rzecz sprzedającego płatności stanowiącej rekompensatę za zmniejszenie wartości aktywów wydanych, instru
mentów kapitałowych wyemitowanych lub zobowiązań zaciągniętych lub przejętych przez jednostkę przejmującą 
w zamian za kontrolę nad jednostką przejmowaną. Dzieje się tak na przykład wówczas, gdy jednostka przejmująca 
gwarantuje cenę rynkową instrumentów kapitałowych lub dłużnych wyemitowanych w celu pokrycia kosztu 
połączenia jednostek i jest zobowiązana wyemitować dodatkowe instrumenty kapitałowe lub dłużne w celu osiąg
nięcia pierwotnie ustalonego kosztu. W takich sytuacjach nie ujmuje się wzrostu kosztu połączenia jednostek. 
W przypadku instrumentów kapitałowych wartość godziwą dodatkowej płatności kompensuje równe jej co do 
wartości pomniejszenie wartości przypisanej początkowo wyemitowanym instrumentom. W przypadku instru
mentów dłużnych dodatkową płatność uznaje się za pomniejszenie premii lub powiększenie dyskonta z tytułu 
początkowej emisji.
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Objaśnienie stosowania 

W załączniku B paragraf B56 został zmieniony, a przypis do paragrafu B56, nagłówek po paragrafie B62 oraz paragrafy 
B62A i B62B zostały dodane. 

USTALENIE, CO STANOWI CZĘŚĆ TRANSAKCJI POŁĄCZENIA JEDNOSTEK (ZASTOSOWANIE PARAGRAFÓW 51 
I 52) 

Nagrody jednostki przejmującej w postaci płatności w formie udziałów (akcji) w zamian za nagrody 
przyznane pracownikom jednostki przejmowanej (zastosowanie paragrafu 52 b)) 

B56 Jednostka przejmująca może wymienić swoje nagrody w postaci płatności w formie udziałów (akcji) ( 1 ) (nagrody 
zastępcze) w zamian za nagrody przyznane pracownikom jednostki przejmowanej. Wymianę opcji na udziały 
(akcje) lub inne nagrody w postaci płatności w formie udziałów (akcji) w związku z połączeniem jednostek rozlicza 
się jako modyfikację nagród w postaci płatności w formie udziałów (akcji) zgodnie z MSSF 2 Płatności w formie 
akcji. Jeżeli jednostka przejmująca zastępuje nagrody jednostki przejmowanej, wówczas całość lub część opartej na 
danych rynkowych wyceny nagród zastępczych jednostki przejmującej jest uwzględniana przy wycenie zapłaty 
przekazanej przy połączeniu jednostek. Paragrafy B57–B62 zawierają wytyczne dotyczące przypisywania wyceny 
opartej na danych rynkowych. 

Jednakże w sytuacjach, w których nagrody jednostki przejmowanej wygasałyby na skutek połączenia jednostek, 
i jeżeli jednostka przejmująca zastępuje te nagrody, mimo iż nie jest do tego zobowiązana, wszystkie zastępcze 
nagrody wycenione w oparciu o dane rynkowe ujmuje się jako koszt wynagrodzenia w sprawozdaniu finansowym 
sporządzonym po połączeniu zgodnie z MSSF 2. Oznacza to, że żadne oparte na danych rynkowych wyceny tych 
nagród nie są uwzględniane przy wycenie zapłaty przekazanej przy połączeniu jednostek. Jednostka przejmująca 
jest zobowiązana zastąpić nagrody jednostki przejmowanej, jeśli jednostka przejmowana lub jej pracownicy mają 
możliwość wyegzekwowania tej zamiany. Przykładowo, do celów zastosowania niniejszego objaśnienia, jednostka 
przejmująca jest zobowiązana do zastąpienia nagród jednostki przejmowanej, jeżeli zamiana jest wymagana na 
mocy: 

(a) warunków umowy przejęcia; 

(b) warunków nagród jednostki przejmowanej; lub 

(c) obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych. 

Dokonywane przez jednostkę przejmującą transakcje płatności w formie akcji rozliczane 
w instrumentach kapitałowych 

B62A Jednostka przejmowana może mieć pozostające do rozliczenia transakcje płatności w formie akcji, których 
jednostka przejmująca nie wymienia na swoje transakcje płatności w formie akcji. W przypadku nabycia do 
nich uprawnień, te transakcje płatności w formie akcji stanowią część niekontrolującego udziału w jednostce 
przejmowanej i są wyceniane w oparciu o dane rynkowe. Jeżeli nie dochodzi do nabycia do nich uprawnień, są 
one wyceniane zgodnie z paragrafami 19 i 30 w oparciu o dane rynkowe, tak jakby data przejęcia była datą ich 
przyznania. 

B62B Oparta na danych rynkowych wycena transakcji płatności w formie akcji, do których nie nabyto uprawnień, jest 
przypisywana udziałowi niekontrolującemu na podstawie stosunku części okresu nabywania uprawnień, która 
upłynęła, do dłuższego z dwóch okresów: całego okresu nabywania uprawnień lub pierwotnego okresu nabywania 
uprawnień transakcji płatności w formie akcji. Saldo jest przypisywane kosztom zatrudnienia po połączeniu. 

Załącznik do zmian do MSSF 3 

Zmiany w innych MSSF 

MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji 

Paragraf 44B został zmieniony, a paragraf 44K został dodany. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

44B MSSF 3 (zaktualizowany w 2008 r.) usunął paragraf 3 pkt c). Jednostka stosuje tę zmianę 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, zmiana ta jest również stosowana 
w odniesieniu do tego wcześniejszego okresu. Zmiana ta nie jest jednak stosowana w odniesieniu do zapłaty 
warunkowej wynikającej z połączenia jednostek, w przypadku którego data przejęcia poprzedza zastosowanie 
MSSF 3 (zaktualizowanego w 2008 r.). Tego rodzaju zapłata jest ujmowana przez jednostkę zgodnie 
z paragrafami 65A–65E MSSF 3 (zmienionego w 2010 r.).
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( 1 ) W paragrafach B56–B62 termin „nagrody w postaci płatności w formie udziałów (akcji)” oznacza zarówno transakcje płatności 
w formie akcji, do których nabyto uprawnienia, jak i transakcje płatności w formie akcji, do których nie nabyto uprawnień.



44K Paragraf 44B został zmieniony na podstawie dokumentu Zmiany MSSF wydanego w maju 2010 r. Jednostka 
stosuje tę zmianę w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2010 r. 
i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. 

MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja 

Paragraf 97B został zmieniony, a paragraf 97G został dodany. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

97B MSSF 3 (zaktualizowany w 2008 r.) usunął paragraf 4 pkt c). Jednostka stosuje tę zmianę 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, zmiana ta jest również stosowana 
w odniesieniu do tego wcześniejszego okresu. Zmiana ta nie jest jednak stosowana w odniesieniu do zapłaty 
warunkowej wynikającej z połączenia jednostek, w przypadku którego data przejęcia poprzedza zastosowanie 
MSSF 3 (zaktualizowanego w 2008 r.). Tego rodzaju zapłata jest ujmowana przez jednostkę zgodnie 
z paragrafami 65A–65E MSSF 3 (zmienionego w 2010 r.). 

97G Paragraf 97B został zmieniony przez dokument Zmiany MSSF wydany w maju 2010 r. Jednostka stosuje tę 
zmianę w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2010 r. i później. 
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. 

MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena 

Paragraf 103D został zmieniony, a paragraf 103N został dodany. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

103D MSSF 3 (zaktualizowany w 2008 r.) usunął paragraf 2 pkt f). Jednostka stosuje tę zmianę 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, zmiana ta jest również stosowana 
w odniesieniu do tego wcześniejszego okresu. Zmiana ta nie jest jednak stosowana w odniesieniu do zapłaty 
warunkowej wynikającej z połączenia jednostek, w przypadku którego data przejęcia poprzedza zastosowanie 
MSSF 3 (zaktualizowanego w 2008 r.). Tego rodzaju zapłata jest ujmowana przez jednostkę zgodnie 
z paragrafami 65A–65E MSSF 3 (zmienionego w 2010 r.). 

103N Paragraf 103D został zmieniony przez dokument Zmiany MSSF wydany w maju 2010 r. Jednostka stosuje tę 
zmianę w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2010 r. i później. 
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. 

Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji 

Paragraf 32A został dodany. Paragrafy 34 i 36–38 zostały zmienione. Paragraf 44L został dodany. 

CHARAKTER I ZAKRES RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 

32A Uzupełnienie informacji ilościowych informacjami jakościowymi umożliwia użytkownikom połączenie powiąza
nych ze sobą informacji, a tym samym stworzenie sobie ogólnego obrazu charakteru i zakresu ryzyka związanego 
z instrumentami finansowymi. Współzależności między informacjami jakościowymi i ilościowymi przyczyniają się 
do ujawniania informacji w sposób, który umożliwia użytkownikom lepsze oszacowanie ryzyka, na jakie narażona 
jest jednostka. 

Ujawnianie informacji ilościowych 

34 Dla każdego rodzaju ryzyka związanego z instrumentami finansowymi, jednostka ujawnia: 

(a) skrócone dane ilościowe na temat stopnia narażenia na ryzyko na koniec okresu sprawozdawczego. Ujaw
nione dane oparte są na informacjach przekazanych wewnętrznie kluczowemu personelowi kierowniczemu 
jednostki (zdefiniowanemu w MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych), na przykład 
zarządowi lub dyrektorowi generalnemu jednostki; 

(b) informacje, których ujawnienie jest wymagane na mocy paragrafów 36–42 w zakresie nieobjętym pkt a); 

(c) koncentrację ryzyka, jeśli informacja o niej nie wynika z pkt a) i b).
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Ryzyko kredytowe 

36 Jednostka ujawnia dla poszczególnych kategorii instrumentów finansowych: 

(a) kwotę, która najlepiej odzwierciedla maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe na koniec okresu sprawo- 
zdawczego, nie uwzględniając żadnego posiadanego zabezpieczenia ani innych elementów powodujących 
poprawę warunków kredytowania (np. porozumień dotyczących rozliczania w kwocie netto niekwalifikujących 
się do kompensaty zgodnie z MSR 32); informacja ta nie jest wymagana w przypadku instrumentów finan
sowych, których wartość bilansowa najlepiej odzwierciedla maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe; 

(b) opis ustanowionego zabezpieczenia oraz innych elementów powodujących poprawę warunków kredytowania, 
a także ich skutku finansowego (np. kwantyfikacja stopnia, w jakim zabezpieczenie i inne elementy powo
dujące poprawę warunków kredytowania ograniczają ryzyko kredytowe) w odniesieniu do kwoty, która 
najlepiej odzwierciedla maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe (ujawnionej zgodnie z pkt a) lub wyra 
żonej wartością bilansową instrumentu finansowego); 

(c) informacje o jakości kredytowej aktywów finansowych, które nie są ani przeterminowane, ani w przypadku 
których nie nastąpiła utrata wartości. 

(d) [usunięty] 

Aktywa finansowe, które są albo zaległe albo w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości 

37 Jednostka ujawnia dla poszczególnych kategorii aktywów finansowych: 

(a) analizę wiekową aktywów finansowych, które są przeterminowane na koniec okresu sprawozdawczego, lecz 
w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości; oraz 

(b) analizę składników aktywów finansowych, w przypadku których indywidualnie wykazano utratę wartości na 
koniec okresu sprawozdawczego, oraz czynniki, które jednostka wzięła pod uwagę, ustalając utratę wartości 
tych składników. 

(c) [usunięty] 

Uzyskane zabezpieczenia i inne elementy powodujące poprawę warunków kredytowania 

38 Jeżeli w danym okresie jednostka uzyskuje aktywa finansowe lub niefinansowe, przejmując w posiadanie ustano
wione na jej rzecz zabezpieczenie lub wykorzystując inne elementy powodujące poprawę warunków kredytowania 
(np. gwarancje), a przedmiotowe aktywa spełniają kryteria ujmowania określone w innych MSSF, jednostka 
ujawnia na dzień sprawozdawczy w odniesieniu do tych aktywów: 

(a) charakter i wartość bilansową składników aktywów; oraz 

(b) jeżeli składniki aktywów nie są łatwo wymienialne na środki pieniężne – stosowaną przez nią politykę zbycia 
tych aktywów lub ich wykorzystania w ramach prowadzonej przez nią działalności. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

44L Dokument Zmiany MSSF wydany w maju 2010 r. dodał paragraf 32A oraz zmienił paragrafy 34 i 36–38. 
Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 
1 stycznia 2011 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany 
w odniesieniu do wcześniejszego okresu, fakt ten ujawnia. 

Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych 

Przed paragrafem 106 został dodany nagłówek. Paragraf 106 został zmieniony. Po paragrafie 106 dodano nagłówek oraz 
paragraf 106A. Paragraf 107 został zmieniony. Paragraf 139F został dodany. 

STRUKTURA I TREŚĆ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

Informacje przedstawiane w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym 

106 Zgodnie z paragrafem 10 jednostka przedstawia sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym. Sprawo- 
zdanie ze zmian w kapitale własnym zawiera następujące informacje: 

(a) całkowite dochody ogółem za okres, przy czym łączne kwoty przypadające właścicielom jednostki 
dominującej oraz udziałom niekontrolującym wykazywane są odrębnie;

PL 19.2.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 46/9



(b) dla każdego składnika kapitału własnego – wpływ retrospektywnego zastosowania zmian zasad 
(polityki) rachunkowości lub retrospektywnego przekształcenia, które zostały ujęte zgodnie z MSR 
8; oraz 

(c) [usunięty] 

(d) dla każdego składnika kapitału własnego – uzgodnienie wartości bilansowej na początek i na koniec 
okresu, przy czym odrębnie ujawniane są zmiany wynikające z: 

(i) zysku lub straty; 

(ii) innych całkowitych dochodów; oraz 

(iii) transakcji z właścicielami działającymi jako właściciele, przy czym odrębnie wykazywane są 
wkłady właścicieli i wypłaty na rzecz właścicieli oraz zmiany w udziałach własnościowych 
w jednostkach zależnych, które nie skutkują utratą kontroli. 

Informacje przedstawiane w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym lub w informacji dodatkowej 

106A Dla każdego składnika kapitału własnego jednostka przedstawia – w sprawozdaniu ze zmian w kapitale 
własnym lub w informacji dodatkowej – analizę innych całkowitych dochodów w podziale na poszcze
gólne pozycje (zob. paragraf 106 pkt d) ppkt (ii)). 

107 Jednostka przedstawia – w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym lub w informacji dodatkowej – 
kwoty dywidend ujętych jako wypłaty na rzecz właścicieli w trakcie okresu oraz kwotę dywidendy 
przypadającą na jedną akcję. 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE ORAZ DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

139F Paragrafy 106 i 107 zostały zmienione, a paragraf 106A został dodany, na podstawie dokumentu Zmiany MSSF 
wydanego w maju 2010 r. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. 

Przepisy przejściowe dotyczące zmian wynikających z MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania 
finansowe 

Zmiany w MSSF 

MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych 

Paragraf 60B został zmieniony, a paragraf 60D został dodany. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

60B MSR 27 (zmieniony w 2008 r.) dodał paragrafy 48A–48D i zmienił paragraf 49. Jednostka stosuje te zmiany 
prospektywnie w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. 
i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 27 (zmieniony w 2008 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, 
zmiany te również będą miały zastosowanie do tego wcześniejszego okresu. 

60D Paragraf 60B został zmieniony przez dokument Zmiany MSSF wydany w maju 2010 r. Jednostka stosuje tę 
zmianę w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2010 r. i później. 
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. 

MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 

Paragraf 41B został zmieniony, a paragraf 41E został dodany. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

41B MSR 27 (zmieniony w 2008 r.) zmienił paragrafy 18, 19 i 35 oraz dodał paragraf 19A. Jednostka stosuje zmianę 
paragrafu 35 retrospektywnie, natomiast zmiany paragrafów 18 i 19 oraz paragraf 19A prospektywnie 
w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. i później. Jeżeli 
jednostka zastosuje MSR 27 (zmieniony w 2008 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, zmiany te również 
będą miały zastosowanie do tego wcześniejszego okresu. 

41E Paragraf 41B został zmieniony przez dokument Zmiany MSSF wydany w maju 2010 r. Jednostka stosuje tę 
zmianę w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2010 r. i później. 
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę przed 1 lipca 2010 r., fakt ten 
ujawnia.
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MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach 

Paragraf 58A został zmieniony, a paragraf 58D został dodany. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

58A MSR 27 (zmieniony w 2008 r.) zmienił paragrafy 45 i 46 oraz dodał paragrafy 45A i 45B. Jednostka stosuje 
zmianę paragrafu 46 retrospektywnie, natomiast zmianę paragrafu 45 oraz paragrafy 45A i 45B prospektywnie 
w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. i później. Jeżeli 
jednostka zastosuje MSR 27 (zmieniony w 2008 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, zmiany te również 
będą miały zastosowanie do tego wcześniejszego okresu. 

58D Paragraf 58A został zmieniony przez dokument Zmiany MSSF wydany w maju 2010 r. Jednostka stosuje tę 
zmianę w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2010 r. i później. 
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę przed 1 lipca 2010 r., fakt ten 
ujawnia. 

Zmiany do MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa 

TREŚĆ ŚRÓDROCZNEGO RAPORTU FINANSOWEGO 

Znaczące zdarzenia i transakcje 

15 Jednostka włącza do swojego śródrocznego raportu finansowego wyjaśnienia dotyczące zdarzeń i transakcji, które 
są znaczące dla zrozumienia zmian sytuacji finansowej i wyników działalności jednostki, które miały miejsce od 
końca ostatniego rocznego okresu sprawozdawczego. Informacje ujawniane w odniesieniu do tych zdarzeń 
i transakcji stanowią aktualizację odpowiednich informacji przedstawionych w ostatnim rocznym sprawozdaniu 
finansowym. 

15A Użytkownik śródrocznego raportu finansowego danej jednostki posiada także dostęp do ostatniego rocznego 
sprawozdania finansowego tej jednostki. Nie ma zatem konieczności, aby w informacji dodatkowej do śródrocz
nego raportu finansowego zamieszczać stosunkowo nieznaczące aktualizacje informacji, które zostały już przed
stawione w informacji dodatkowej do ostatniego rocznego sprawozdania finansowego. 

15B Poniższy wykaz obejmuje zdarzenia i transakcje, które muszą zostać ujawnione, jeżeli są istotne, przy czym wykaz 
ten nie jest wyczerpujący: 

(a) odpis aktualizujący wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwrócenie takiego odpisu; 

(b) ujęcie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, 
wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takiego odpisu; 

(c) rozwiązanie wszelkich rezerw na koszty restrukturyzacji; 

(d) nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych; 

(e) poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych; 

(f) rozliczenia z tytułu spraw sądowych; 

(g) korekty błędów poprzednich okresów; 

(h) zmiany warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które mają wpływ na wartość godziwą 
aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa 
i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy po koszcie zamortyzowanym; 

(i) niespłacenie pożyczki lub naruszenie postanowień umowy pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto 
żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego; 

(j) transakcje z podmiotami powiązanymi; 

(k) przesunięcia między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej, która jest stosowana na 
potrzeby wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych; 

(l) zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów; 
oraz 

(m) zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych.
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15C Dla wielu pozycji wymienionych w paragrafie 15B poszczególne MSSF zawierają wytyczne dotyczące wymogów 
ujawniania informacji. Jeżeli zdarzenie lub transakcja są znaczące dla zrozumienia zmian w sytuacji finansowej lub 
wyników działalności jednostki, które miały miejsce od końca ostatniego rocznego okresu sprawozdawczego, 
śródroczny raport finansowy jednostki powinien zawierać wyjaśnienie i aktualizację odpowiednich informacji 
zawartych w sprawozdaniu finansowym za ostatni roczny okres sprawozdawczy. 

16–18 [usunięty] 

Ujawnianie innych informacji 

16A W uzupełnieniu ujawnienia znaczących zdarzeń i transakcji zgodnie z paragrafami 15–15C, jednostka 
w informacji dodatkowej do swojego śródrocznego sprawozdania finansowego uwzględnia następujące 
informacje, jeżeli nie zostały one ujawnione w innym miejscu śródrocznego raportu finansowego. Infor
macje te ujawnia się zwykle za okres od początku roku obrotowego do dnia sporządzenia raportu. 

(a) stwierdzenie, że w śródrocznym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (poli
tyki) rachunkowości i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym, 
albo – jeśli zasady te lub metody zostały zmienione – opis rodzaju i skutków tej zmiany; 

(b) komentarz objaśniający, dotyczący sezonowości lub cykliczności działalności w okresie śród
rocznym; 

(c) rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, zysk netto lub 
przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość; 

(d) rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich 
okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych kwot, które 
były prezentowane w poprzednich latach obrotowych; 

(e) emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych; 

(f) wypłacone dywidendy (łącznie lub w przeliczeniu na jedną akcję), w podziale na akcje zwykłe 
i pozostałe akcje; 

(g) następujące informacje na temat segmentu (ujawnianie informacji na temat segmentu w śródrocznych 
raportach finansowych jednostki jest konieczne tylko wtedy, gdy MSSF 8 Segmenty operacyjne 
wymaga od jednostki ujawniania tych informacji w jej rocznych sprawozdaniach finansowych): 

(i) przychody uzyskane od zewnętrznych klientów, jeżeli zostały uwzględnione w wycenie zysku 
lub straty segmentu, która była przedmiotem przeglądu dokonywanego przez główny organ 
odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych lub w inny sposób była okresowo przed
stawiana temu organowi; 

(ii) przychody uzyskane w wyniku transakcji zawartych między segmentami, jeżeli zostały uwzględ
nione w wycenie zysku lub straty segmentu, która była przedmiotem przeglądu dokonywanego 
przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych lub w inny sposób 
była okresowo przedstawiana temu organowi; 

(iii) wycena zysku lub straty segmentu; 

(iv) łączne aktywa, których dotyczy istotna zmiana w porównaniu z kwotą ujawnioną w ostatnim 
rocznym sprawozdaniu finansowym; 

(v) opis różnic w zakresie podstawy wyodrębniania segmentów lub podstawy wyceny zysku lub 
straty segmentu w porównaniu z ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym; 

(vi) uzgodnienie łącznej sumy zysków lub strat segmentów objętych obowiązkiem sprawozdawczym 
z zyskiem lub stratą jednostki przed uwzględnieniem kosztu podatkowego (przychodu podatko
wego) i działalności zaniechanej. Jeżeli jednak jednostka przypisuje do segmentów objętych 
obowiązkiem sprawozdawczym pozycje takie jak koszt podatkowy (przychód podatkowy), 
jednostka może dokonać uzgodnienia łącznej sumy zysków lub strat segmentów z zyskiem lub 
stratą jednostki po uwzględnieniu tych pozycji. Istotne pozycje uzgadniające identyfikuje się 
i opisuje osobno w tym uzgodnieniu;
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(h) zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały uwzględnione 
w sprawozdaniu finansowym za dany okres śródroczny; 

(i) wpływ zmian w składzie jednostki w trakcie okresu śródrocznego, w tym połączeń jednostek, 
uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, 
restrukturyzacji, a także zaniechania działalności. W przypadku połączeń jednostek jednostka 
ujawnia informacje wymagane zgodnie z MSSF 3 Połączenia jednostek. 

(j) [usunięty] 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

49 Paragraf 15 został zmieniony, paragrafy 15A–15C i 16A zostały dodane, a paragrafy 16–18 zostały usunięte na 
podstawie dokumentu Zmiany MSSF wydanego w maju 2010 r. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do 
rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. i później. Wcześniejsze zastoso
wanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, fakt ten 
ujawnia. 

Zmiana do KIMSF 13 Programy lojalnościowe 

Paragraf 10A został dodany. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

10A Paragraf OS2 został zmieniony przez dokument Zmiany MSSF wydany w maju 2010 r. Jednostka stosuje tę 
zmianę w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. i później. 
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego 
okresu, fakt ten ujawnia. 

Załącznik 

Objaśnienie stosowania 

Paragraf OS2 został zmieniony. 

OS2 Jednostka może oszacować wartość godziwą punktów lojalnościowych poprzez odniesienie do wartości godziwej 
nagród, jakie można otrzymać za te punkty. Wartość godziwa punktów lojalnościowych uwzględnia, tam gdzie to 
stosowne, następujące czynniki: 

(a) wysokość opustów lub zachęt, które byłyby zaoferowane klientom, którzy nie zebrali punktów lojalnościo
wych przy sprzedaży początkowej; oraz 

(b) odsetek punktów lojalnościowych, co do których można oczekiwać, że nie zostaną wymienione przez 
klientów 

Jeżeli klienci mogą wybierać spośród zestawu różnych nagród, to wartość godziwa punktów lojalnościowych 
odzwierciedla wartości godziwe możliwych nagród, ważone proporcjonalnie do oczekiwanej częstotliwości 
wyboru każdej z nich.
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