
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 183/2013 

z dnia 4 marca 2013 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 

(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 paździer
nika 2008 r. 

(2) W dniu 13 marca 2012 r. Rada Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości opublikowała zmiany do 
Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finan
sowej (MSSF) 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy – Pożyczki 
rządowe (zmiany do MSSF 1). Zmiany do MSSF 1 dotyczą 
otrzymanych pożyczek rządowych o stopie procentowej 
niższej od rynkowych stóp procentowych, a ich celem 
jest zwolnienie jednostek stosujących MSSF po raz 
pierwszy z obowiązku pełnego retrospektywnego stoso
wania odpowiednich wymogów w dniu przejścia na 
MSSF. Zmiany do MSSF 1 wprowadzają zatem kolejny 
wyjątek od zasady retrospektywnego stosowania MSSF, 
nakładając wymóg, by jednostki stosujące MSSF po raz 
pierwszy stosowały wymogi określone w Międzynaro
dowym Standardzie Rachunkowości (MSR) 39 Instru
menty finansowe: ujmowanie i wycena oraz w MSR 20 
Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy 
rządowej prospektywnie w odniesieniu do pożyczek 
rządowych istniejących w dniu przejścia na MSSF. 

(3) Niniejszym rozporządzeniem zatwierdzone zostają 
zmiany do MSSF 1. Standard ten zawiera odniesienia 
do MSSF 9, który obecnie nie może być stosowany, 

ponieważ nie został jeszcze przyjęty przez Unię. Dlatego 
też wszelkie odniesienia do MSSF 9 zawarte w załączniku 
do niniejszego rozporządzenia należy odczytywać jako 
odniesienia do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie 
i wycena. 

(4) Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG) 
z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości 
Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że zmiany do MSSF 
1 spełniają techniczne kryteria przyjęcia określone 
w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002. 

(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 

1. W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 
zmienia się Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy zgodnie z załączni
kiem do niniejszego rozporządzenia. 

2. Wszelkie odniesienia do MSSF 9 zawarte w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia odczytuje się jako odniesienia do 
MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. 

Artykuł 2 

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa 
w art. 1 ust. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierw
szego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 
2013 r. lub później. 

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 4 marca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL L 61/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.3.2013 

( 1 ) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI 

MSSF 1 MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 
pierwszy – Pożyczki rządowe 

„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 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 

Pożyczki rządowe 

Dodaje się paragrafy 39N i 39O oraz zmienia się paragraf B1. 

39N Zgodnie z dokumentem Pożyczki rządowe (zmiany do MSSF 1), wydanym w marcu 2012 r., dodano paragraf B1 pkt 
f) oraz paragrafy B10-B12. Jednostka stosuje te paragrafy w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 
1 stycznia 2013 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. 

39O Paragrafy B10 i B11 odnoszą się do MSSF 9. Jeżeli jednostka stosuje niniejszy MSSF, lecz nie stosuje jeszcze MSSF 
9, wszelkie odniesienia w paragrafach B10 i B11 do MSSF 9 należy rozumieć jako odniesienia do MSR 39 
Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. 

B1 Jednostka stosuje następujące wyjątki: 

(a) usuwanie z bilansu aktywów finansowych i zobowiązań finansowych (paragrafy B2 i B3); 

(b) rachunkowość zabezpieczeń (paragrafy B4-B6); 

(c) udziały niekontrolujące (paragraf B7); 

(d) klasyfikacja i wycena aktywów finansowych (paragraf B8); 

(e) wbudowane instrumenty pochodne (paragraf B9) oraz 

(f) pożyczki rządowe (paragrafy B10-B12). 

Po paragrafie B9 dodaje się nagłówek i paragrafy B10–B12. 

Pożyczki rządowe 

B10 Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy klasyfikuje wszystkie otrzymane pożyczki rządowe otrzymane jako 
zobowiązanie finansowe lub instrument kapitałowy zgodnie z MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja. Z wyjątkiem 
sytuacji przedstawionej w paragrafie B11 jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy stosuje wymogi określone 
w MSSF 9 Instrumenty finansowe oraz w MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej 
prospektywnie w odniesieniu do pożyczek rządowych istniejących w dniu przejścia na MSSF i nie ujmuje jako 
dotacji rządowej świadczenia w formie pożyczki rządowej o stopie procentowej poniżej rynkowych stóp procen
towych. W konsekwencji, jeżeli jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy zgodnie z wcześniej przez nią stoso
wanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości nie ujmowała i nie wyceniała pożyczki rządowej o stopie 
procentowej poniżej rynkowych stóp procentowych na podstawie wymogów zgodnych z MSSF, stosuje ona 
wynikającą z wcześniej stosowanych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości wartość bilansową pożyczki 
w dniu przejścia na MSSF jako wartość bilansową pożyczki w sprawozdaniu otwarcia z sytuacji finansowej według 
MSSF. Jednostka stosuje MSSF 9 na potrzeby wyceny takich pożyczek po dniu przejścia na MSSF. 

B11 Niezależnie od paragrafu B10 jednostka może stosować wymogi MSSF 9 i MSR 20 retrospektywnie w odniesieniu 
do wszelkich pożyczek rządowych otrzymanych przed dniem przejścia na MSSF, pod warunkiem że konieczne do 
tego informacje były w posiadaniu jednostki w momencie początkowego ujęcia tej pożyczki. 

B12 Wymogi i wytyczne w paragrafach B10 i B11 nie uniemożliwiają jednostce korzystania z wyjątków przewidzianych 
w paragrafach D19-D19D dotyczących wyznaczenia wcześniej ujętych instrumentów finansowych do wyceny 
według wartości godziwej przez wynik finansowy.
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