
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 11 kwietnia 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2008/961/WE w sprawie stosowania przez emitentów papierów 
wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów 
trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów 

sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 2256) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/194/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmoni
zacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emiten
tach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na 
rynku regulowanym oraz zmieniającą dyrektywę 
2001/34/WE ( 1 ), w szczególności jej art. 23 ust. 4 akapit trzeci, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 23 dyrektywy 2004/109/WE emitenci 
z krajów trzecich mogą zostać zwolnieni z wymogu 
sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finanso
wych zgodnie z międzynarodowymi standardami spra
wozdawczości finansowej (MSSF) przyjętymi w Unii, 
jeżeli ogólnie przyjęte zasady rachunkowości danego 
kraju trzeciego ustanawiają równorzędne wymogi. 
Celem oceny równoważności ogólnie przyjętych zasad 
rachunkowości kraju trzeciego z przyjętymi MSSF, 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2007 ( 2 ) usta
nawia definicję równoważności i mechanizm określania 
równoważności ogólnie przyjętych zasad rachunkowości 
kraju trzeciego. 

(2) Należy ocenić wysiłki państw, które podjęły działania 
w celu zharmonizowania swoich standardów rachunko
wości z MSSF lub przyjęcia MSSF. W związku z powy 
ższym rozporządzenie (WE) nr 1569/2007 zostało zmie
nione w celu przedłużenia okresu czasowej równoważ
ności do dnia 31 grudnia 2014 r. 

(3) Na mocy decyzji Komisji 2008/961/WE ( 3 ) emitenci 
z krajów trzecich mogą od dnia 1 stycznia 2009 r. 
sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe 
zgodnie z MSSF. Zgodnie z powyższą decyzją w okresie 
poprzedzającym lata finansowe rozpoczynające się 
w dniu 1 stycznia 2012 r. lub później emitenci z krajów 

trzecich mogą sporządzać roczne i półroczne skonsoli
dowane sprawozdania finansowe zgodnie z ogólnie przy
jętymi zasadami rachunkowości Chińskiej Republiki 
Ludowej, Kanady, Republiki Korei lub Republiki Indii. 

(4) W czerwcu 2010 r. Komisja wystąpiła z wnioskiem do 
ówczesnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru 
nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR), zastąpio
nego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (EUNGiPW) zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany 
decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 
2009/77/WE ( 4 ), o dokonanie oceny technicznej i przed
stawienie aktualnych informacji na temat postępów 
w przejściu do stosowania MSSF w Chinach, Kanadzie, 
Korei Południowej i Indiach. Komisja w pełni uwzględ
niła sprawozdanie przedstawione przez CESR w listopa
dzie 2010 r. oraz zaktualizowane informacje w sprawie 
Chin i Indii otrzymane od EUNGiPW w maju 2011 r. 
w następstwie weryfikacji na miejscu przeprowadzonej 
przez powyższy organ w styczniu 2011 r. 

(5) W kwietniu 2010 r. ministerstwo finansów Chin opubli
kowało „Plan postępującej harmonizacji standardów 
rachunkowości dla przedsiębiorstw z MSSF”, w którym 
potwierdzono zobowiązanie Chin do kontynuowania 
procesu harmonizacji z MSSF. Według stanu na 
październik 2010 r. wszelkie aktualne standardy i inter
pretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Stan
dardów Rachunkowości (RMSR) włączono do chińskich 
standardów rachunkowości dla przedsiębiorstw. Poziom 
harmonizacji został uznany przez EUNGiPW za satysfak
cjonujący i emitenci z Unii, którzy sporządzają sprawoz
dania finansowe zgodnie z MSSF, zostali zwolnieni 
z wymogów uzgadniania sprawozdań finansowych. 
W związku z powyższym właściwe jest uznanie od 
dnia 1 stycznia 2012 r. chińskich standardów rachunko
wości dla przedsiębiorstw za równoważne z przyjętymi 
MSSF.
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( 1 ) Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38. 
( 2 ) Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 66. 
( 3 ) Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 112. ( 4 ) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.



(6) W styczniu 2006 r. Kanadyjska Rada Standardów 
Rachunkowości publicznie zobowiązała się do przyjęcia 
MSSF do dnia 31 grudnia 2011 r. Zatwierdziła ona 
włączenie od 2011 r. MSSF do podręcznika Kanadyj
skiego Instytutu Biegłych Księgowych jako kanadyjskich 
ogólnie przyjętych zasad rachunkowości dla wszystkich 
publicznie rozliczanych przedsiębiorstw nastawionych na 
osiąganie zysku. W związku z powyższym właściwe jest 
uznanie od dnia 1 stycznia 2012 r. kanadyjskich ogólnie 
przyjętych zasad rachunkowości za równoważne z przy
jętymi MSSF. 

(7) W marcu 2007 r. Koreańska Komisja Nadzoru Finanso
wego oraz Koreański Instytut Rachunkowości publicznie 
zobowiązały się do przyjęcia MSSF do dnia 31 grudnia 
2011 r. Koreańska Rada Standardów Rachunkowości 
przyjęła MSSF jako koreańskie standardy sprawozdaw
czości finansowej (K-MSSF). K-MSSF są identyczne 
z MSSF opublikowanymi przez RMSR i od 2011 r. ich 
stosowania wymaga się od wszystkich spółek giełdowych 
w Korei Południowej. Nienotowane instytucje finansowe 
i spółki będące własnością państwa również są zobowią
zane do stosowania K-MSSF. Inne przedsiębiorstwa 
nienotowane na giełdzie mogą się na to zdecydować. 
W związku z powyższym właściwe jest uznanie od 
dnia 1 stycznia 2012 r. południowokoreańskich ogólnie 
przyjętych zasad rachunkowości za równoważne z przy
jętymi MSSF. 

(8) W lipcu 2007 r. rząd indyjski oraz Instytut Biegłych 
Księgowych Indii publicznie zobowiązali się do przyjęcia 
MSSF do dnia 31 grudnia 2011 r. Celem była pełna 
zgodność indyjskich ogólnie przyjętych zasad rachunko
wości z MSSF na koniec programu. W następstwie wery
fikacji na miejscu przeprowadzonej w styczniu 2011 r. 
EUNGiPW stwierdził, że indyjskie standardy rachunko
wości w wielu miejscach różnią się od MSSF. Istnieją 
wątpliwości co do harmonogramu wdrażania systemu 
sprawozdawczości zgodnego z MSSF. 

(9) W związku z powyższym należy przedłużyć okres przej 
ściowy o nie więcej niż trzy lata do dnia 31 grudnia 
2014 r. w celu zezwolenia emitentom z krajów trzecich 
na sporządzenie w Unii rocznych i półrocznych spra
wozdań finansowych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasa
dami rachunkowości Indii. 

(10) Ponieważ okres przejściowy, w którym zgodnie z decyzją 
2008/961/WE uznawano równoważność chińskich, 
kanadyjskich, południowokoreańskich i indyjskich 
ogólnie przyjętych zasad rachunkowości, zakończył się 
dnia 31 grudnia 2011 r., ze względów pewności prawa 
niniejszą decyzję powinno stosować się od dnia 
1 stycznia 2012 r. 

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2008/961/WE. 

(12) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościo
wych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 1 decyzji 2008/961/WE wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Od dnia 1 stycznia 2012 r. następujące standardy są uzna
wane za równoważne MSSF przyjętym zgodnie z rozporzą
dzeniem (WE) nr 1606/2002 w odniesieniu do rocznych 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych i półrocznych 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych: 

a) ogólnie przyjęte zasady rachunkowości obowiązujące 
w Chińskiej Republice Ludowej; 

b) ogólnie przyjęte zasady rachunkowości obowiązujące 
w Kanadzie; 

c) ogólnie przyjęte zasady rachunkowości obowiązujące 
w Republice Korei.”; 

2) dodaje się akapit trzeci w brzmieniu: 

„Emitenci z krajów trzecich mogą sporządzać roczne skon
solidowane sprawozdania finansowe i półroczne skonsolido
wane sprawozdania finansowe za lata finansowe rozpoczy
nające się przed dniem 1 stycznia 2015 r. zgodnie z ogólnie 
przyjętymi zasadami rachunkowości obowiązującymi 
w Republice Indii.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 kwietnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Michel BARNIER 
Członek Komisji
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