
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 301/2013 

z dnia 27 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 corocznych zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 

Finansowej w okresie 2009-2011 

(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 17 maja 2012 r. Rada Międzynarodowych Stan
dardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała dokument 
Annual Improvements 2009–2011 Cycle (coroczne zmiany 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej w okresie 2009-2011) (zmiany) w ramach 
regularnej procedury wprowadzania zmian, która ma na 
celu udoskonalenie i doprecyzowanie tych standardów. 
Zmiany te mają na celu rozwiązanie niemających pilnego 
charakteru, ale koniecznych kwestii związanych z brakiem 
spójności w Międzynarodowych Standardach Sprawoz
dawczości Finansowej (MSSF) lub z koniecznością dopre
cyzowania sformułowań, które to kwestie były omawiane 
przez RMSR w ramach cyklu prac nad zmianami tych 
standardów, który rozpoczął się w 2009 r. Trzy 
z omawianych zmian, a mianowicie zmiany załącznika 
D do MSSF 1, zmiany Międzynarodowego Standardu 
Rachunkowości (MRS) 16 oraz zmiany MSR 34, 
stanowią wyjaśnienia lub korekty odpowiednich standar
dów. Pozostałe trzy zmiany, a mianowicie zmiany MSSF 
1, MSR 1 i MSR 32, obejmują zmiany obowiązujących 
wymogów lub też stanowią dodatkowe wyjaśnienia 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. 

(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 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawoz
dawczości Finansowej po raz pierwszy zmienia się zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 

2) Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 1 Prezen
tacja sprawozdania finansowego zmienia się zgodnie z załączni
kiem do niniejszego rozporządzenia; 

3) MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawoz
dawczości Finansowej po raz pierwszy i MSR 34 Śródroczna spra
wozdawczość finansowa zmienia się zgodnie ze zmianami MSR 
1, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządze
nia; 

4) MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe zmienia się zgodnie z załącz
nikiem do niniejszego rozporządzenia; 

5) MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja zmienia się zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 

6) Interpretację Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) 2 Udziały członkowskie 
w spółdzielniach i podobne instrumenty zmienia się zgodnie ze 
zmianami MSR 32, jak określono w załączniku do niniej
szego rozporządzenia; 

7) MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa zmienia się 
zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa 
w art. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego 
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.
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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.



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 marca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI 

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

MSR 1 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych 

MSR 16 MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe 

MSR 32 MSR 32 Instrumenty finansowe: Prezentacja 

MSR 34 MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa 

„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 pod adresem www.iasb.org”
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Zmiana MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 

Dodano paragrafy 4A–4B, 23A–23B i 39P. 

ZAKRES 

4A Niezależnie od wymogów określonych w paragrafach 2 i 3 jednostka, która zastosowała MSSF w jednym 
z poprzednich okresów sprawozdawczych, ale której ostatnie roczne sprawozdania finansowe nie zawierały 
wyraźnego i bezwarunkowego stwierdzenia o zgodności z MSSF, musi albo zastosować niniejszy MSSF, albo 
zastosować MSSF retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych 
i korygowanie błędów, tak jakby jednostka nigdy nie zaprzestała stosowania MSSF. 

4B Jeżeli jednostka postanawia nie stosować niniejszego MSSF zgodnie z paragrafem 4A, jednostka stosuje mimo to 
wymogi dotyczące ujawniania informacji określone w paragrafach 23A–23B MSSF 1, w uzupełnieniu wymogów 
dotyczących ujawniania informacji określonych w MSR 8. 

PREZENTACJA I UJAWNIANIE INFORMACJI 

Wyjaśnienia dotyczące przejścia na MSSF 

23A Jednostka, która zastosowała MSSF w jednym z poprzednich okresów sprawozdawczych jak opisano w paragrafie 
4A, ujawnia: 

(a) powód, dla którego zaprzestała stosowania MSSF; oraz 

(b) powód, dla którego wznawia stosowanie MSSF. 

23B Jeżeli zgodnie z paragrafem 4A jednostka postanawia nie stosować MSSF 1, wyjaśnia powody, dla których 
postanawia stosować MSSF tak, jakby nigdy nie zaprzestała stosowania MSSF. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

39P Na podstawie dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle, opublikowanego w maju 2012 r., dodano para
grafy 4A–4B i 23A–23B. Jednostka stosuje tę zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachun
kowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2013 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do 
wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt. 

Zmiana załącznika D do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 
pierwszy 

Zmieniono paragraf D23 oraz dodano paragraf 39Q. 

Koszty finansowania zewnętrznego 

D23 Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy może postanowić o stosowaniu wymogów MSR 23 od daty przejścia na 
MSSF lub od wcześniejszej daty zgodnie z paragrafem 28 MSR 23. Od dnia, w którym jednostka, która stosuje to 
odstępstwo, zaczyna stosować MSR 23, jednostka ta: 

(a) nie modyfikuje pozycji kosztów finansowania zewnętrznego, które zostały skapitalizowane zgodnie z wcześniej 
stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości i uwzględnione w wartości bilansowej aktywów na 
ten dzień; oraz 

(b) ujmuje koszty finansowania zewnętrznego poniesione tego dnia i później zgodnie z MSR 23, w tym te koszty 
finansowania zewnętrznego, które zostały poniesione tego dnia i później w odniesieniu do dostosowywanych 
składników aktywów znajdujących się w trakcie budowy. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

39Q Na podstawie dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle, opublikowanego w maju 2012 r., zmieniono 
paragraf D23. Jednostka stosuje tę zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany 
wartości szacunkowych i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później. 
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego 
okresu, ujawnia ten fakt. 

Zmiana MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych 

Zmieniono paragrafy 10, 38 i 41. Usunięto paragrafy 39 i 40. Dodano paragrafy 38A–38D, 40A–40D i 139L (choć treść 
paragrafów 38A i 38B opiera się na treści dotychczasowych paragrafów 39 i 40, które zostały usunięte), a także nagłówki 
przed paragrafami 38, 38C i 40A. 

Pełne sprawozdania finansowe 

10 Pełne sprawozdania finansowe składają się z: 

(a) sprawozdania z sytuacji finansowej na koniec okresu, 

(b) sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za dany okres, 

(c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za dany okres,
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(d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za dany okres, 

(e) informacji dodatkowych zawierających podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz 
inne informacje objaśniające, 

(ea) informacji porównawczych w odniesieniu do poprzedniego okresu, jak określono w paragrafach 38 
i 38A, oraz 

(f) sprawozdania z sytuacji finansowej na początek poprzedniego okresu, jeżeli jednostka zastosowała 
zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie lub dokonała retrospektywnego przekształcenia 
pozycji w sprawozdaniach finansowych lub przeklasyfikowała pozycje w sprawozdaniach finanso
wych zgodnie z paragrafami 40A–40D. 

Jednostka może stosować inne tytuły sprawozdań niż te zastosowane w niniejszym standardzie. Przy
kładowo jednostka może stosować tytuł „sprawozdanie z całkowitych dochodów” zamiast „sprawoz
danie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów”. 

Informacje porównawcze 

M i n i m a l n e i n f o r m a c j e p o r ó w n a w c z e 

38 O ile MSSF w inny sposób nie dopuszczają lub nie nakładają innego wymogu, jednostka przedstawia 
informacje porównawcze dotyczące poprzedniego okresu w odniesieniu do wszystkich kwot wykaza
nych w sprawozdaniach finansowych za okres bieżący. Informacje porównawcze jednostka przedstawia 
także w odniesieniu do informacji opisowych, jeżeli są przydatne dla zrozumienia sprawozdań finanso
wych za okres bieżący. 

38A Jednostka przedstawia przynajmniej dwa sprawozdania z sytuacji finansowej, dwa sprawozdania z zysków 
lub strat i innych całkowitych dochodów, dwa odrębne sprawozdania z zysków lub strat (jeżeli są 
prezentowane), dwa sprawozdania z przepływów pieniężnych, dwa sprawozdania ze zmian w kapitale 
własnym oraz odnośne informacje dodatkowe. 

38B W niektórych przypadkach informacje opisowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za poprzedni(-e) okres(-y) są 
nadal przydatne w okresie bieżącym. Na przykład szczegóły dotyczące sporu prawnego, którego wynik był 
niepewny na koniec poprzedniego okresu i który nadal nie został rozstrzygnięty, jednostka ujawnia w okresie 
bieżącym. Użytkownicy mogą odnieść korzyści z ujawnienia informacji o tym, że na koniec poprzedniego okresu 
występowała niepewność, jak również z ujawnienia informacji o krokach, które zostały podjęte, aby niepewność tę 
usunąć. 

D o d a t k o w e i n f o r m a c j e p o r ó w n a w c z e 

38C Jednostka może przedstawiać informacje porównawcze uzupełniające minimalne informacje porównawcze wyma
gane przez MSSF, o ile informacje te są przygotowane zgodnie z MSSF. Te informacje porównawcze mogą składać 
się z jednego lub większej liczby sprawozdań, o których mowa w paragrafie 10, ale nie muszą obejmować pełnego 
sprawozdania finansowego. W takim przypadku jednostka przedstawia odnośne informacje dodatkowe dotyczące 
tych dodatkowych sprawozdań. 

38D Jednostka może na przykład przedstawić trzecie sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 
(prezentując tym samym okres bieżący, poprzedni okres oraz jeden dodatkowy okres porównawczy). Jednostka nie 
musi jednak przedstawiać trzeciego sprawozdania z sytuacji finansowej, trzeciego sprawozdania z przepływów 
pieniężnych ani trzeciego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym (tj. dodatkowego sprawozdania finansowego 
do celów porównawczych). Jednostka jest natomiast zobowiązana przedstawić, w informacji dodatkowej do spra
wozdań finansowych, informacje porównawcze dotyczące tego dodatkowego sprawozdania z zysków lub strat 
i innych całkowitych dochodów. 

39 [usunięty] 

40 [usunięty] 

Z m i a n a z a s a d ( p o l i t y k i ) r a c h u n k o w o ś c i , r e t r o s p e k t y w n e p r z e k s z t a ł c e n i e l u b p r z e k l a 
s y f i k o w a n i e 

40A Jednostka przedstawia trzecie sprawozdanie z sytuacji finansowej na początek poprzedniego okresu 
w uzupełnieniu sprawozdań finansowych wymaganych jako minimalne informacje porównawcze zgodnie 
z paragrafem 38A, jeżeli: 

(a) zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie, dokonała retrospektywnego prze
kształcenia pozycji w sprawozdaniu finansowym lub przeklasyfikowała pozycje w sprawozdaniu 
finansowym; oraz 

(b) retrospektywne zastosowanie, retrospektywne przekształcenie lub przeklasyfikowanie ma istotny 
wpływ na informacje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na początek poprzedniego okresu. 

40B W okolicznościach opisanych w paragrafie 40A jednostka przedstawia trzy sprawozdania z sytuacji finansowej: 

(a) na koniec okresu bieżącego; 

(b) na koniec poprzedniego okresu; oraz 

(c) na początek poprzedniego okresu. 

40C Jeżeli jednostka jest zobowiązana przedstawić dodatkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej zgodnie z paragrafem 
40A, musi ujawnić informacje wymagane zgodnie z paragrafami 41–44 oraz MSR 8. Jednostka nie musi jednak 
przedstawiać informacji dodatkowych dotyczących sprawozdania z sytuacji finansowej na początek poprzedniego 
okresu.
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40D Datą tego sprawozdania z sytuacji finansowej jest początek poprzedniego okresu, niezależnie od tego, czy w spra
wozdaniach finansowych jednostki przedstawiono informacje porównawcze dla wcześniejszych okresów (co 
dopuszcza paragraf 38C). 

41 Jeżeli jednostka zmienia sposób prezentacji lub klasyfikacji pozycji sprawozdań finansowych, dokonuje 
przeklasyfikowania informacji porównawczych, chyba że jest to niewykonalne w praktyce. Jeżeli 
jednostka dokonuje przeklasyfikowania informacji porównawczych, ujawnia następujące informacje (od 
początku poprzedniego okresu włącznie): 

(a) rodzaj przeklasyfikowania, 

(b) kwotę każdej pozycji lub kategorii pozycji, które są przeklasyfikowywane; oraz 

(c) powód przeklasyfikowania. 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE ORAZ DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

139L Na podstawie dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle, opublikowanego w maju 2012 r., zmieniono 
paragrafy 10, 38 i 41, usunięto paragrafy 39–40 oraz dodano paragrafy 38A–38D i 40A–40D. Jednostka stosuje tę 
zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie 
błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest 
dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt. 

Zmiany innych standardów wynikające ze zmiany MSR 1 

Poniższe zmiany innych MSSF są niezbędne celem zapewnienia spójności ze zmienionym MSR 1. 

Zmiana MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 

Zmieniono paragraf 21 i dodano paragraf 39R. 

PREZENTACJA I UJAWNIANIE INFORMACJI 

Informacje porównawcze 

21 Jednostka w swoich pierwszych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF zamieszcza przy
najmniej trzy sprawozdania z sytuacji finansowej, dwa sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych 
dochodów, dwa odrębne sprawozdania z zysków lub strat (jeżeli są prezentowane), dwa sprawozdania z prze
pływów pieniężnych, dwa sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz odnośne informacje dodatkowe 
obejmujące informacje porównawcze dla wszystkich prezentowanych sprawozdań. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

39R Na podstawie dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle, opublikowanego w maju 2012 r., zmieniono 
paragraf 21. Jednostka stosuje tę zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany 
wartości szacunkowych i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później. 
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego 
okresu, ujawnia ten fakt. 

Zmiana MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa 

Zmieniono paragraf 5 oraz dodano paragraf 52. 

TREŚĆ ŚRÓDROCZNEGO RAPORTU FINANSOWEGO 

5 MSR 1 definiuje pełne sprawozdania finansowe jako składające się z następujących części: 

(a) sprawozdania z sytuacji finansowej na koniec okresu, 

(b) sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za dany okres, 

(c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za dany okres, 

(d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za dany okres, 

(e) informacji dodatkowych zawierających podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne 
informacje objaśniające, 

(ea) informacji porównawczych w odniesieniu do poprzedniego okresu, jak określono w paragrafach 38 i 38A 
MSR 1, oraz 

(f) sprawozdania z sytuacji finansowej na początek poprzedniego okresu, jeżeli jednostka zastosowała zasady 
(politykę) rachunkowości retrospektywnie lub dokonała retrospektywnego przekształcenia pozycji w sprawoz
daniach finansowych lub przeklasyfikowała pozycje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z paragrafami 
40A–40D MSR 1. 

Jednostka może stosować inne tytuły sprawozdań niż te zastosowane w niniejszym standardzie. Przykładowo 
jednostka może stosować tytuł „sprawozdanie z całkowitych dochodów” zamiast „sprawozdanie z zysków lub 
strat i innych całkowitych dochodów”.
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DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

52 Na podstawie dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle, opublikowanego w maju 2012 r., zmieniono 
paragraf 5, która to zmiana stanowiła następstwo zmiany MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych. Jednostka 
stosuje tę zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych 
i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później. Wcześniejsze 
zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia 
ten fakt. 

Zmiana MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe 

Zmieniono paragraf 8 oraz dodano paragraf 81G. 

UJMOWANIE 

8 Pozycje takie jak części zamienne, wyposażenie awaryjne oraz wyposażenie związane z serwisem są ujmowane 
zgodnie z niniejszym MSSF, jeżeli spełniają one definicję rzeczowych aktywów trwałych. W innych przypadkach 
pozycje te są klasyfikowane jako zapasy. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

81G Na podstawie dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle, opublikowanego w maju 2012 r., zmieniono 
paragraf 8. Jednostka stosuje tę zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany 
wartości szacunkowych i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później. 
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego 
okresu, ujawnia ten fakt. 

Zmiana MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja 

Zmieniono paragrafy 35, 37 i 39 oraz dodano paragrafy 35A i 97M. 

PREZENTACJA 

Odsetki, dywidendy, straty i zyski 
(zob. także paragraf OS37) 

35 Odsetki, dywidendy, straty i zyski związane z instrumentem finansowym lub składnikiem będącym 
zobowiązaniem finansowym ujmuje się jako przychody lub koszty w wyniku finansowym. Wypłaty na 
rzecz posiadaczy instrumentów kapitałowych ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym. Koszty trans
akcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jako zmniejszenie kapitału własnego. 

35A Podatek dochodowy związany z wypłatami na rzecz posiadaczy instrumentów kapitałowych oraz z kosztami 
transakcji związanymi z operacjami na kapitale własnym jest rozliczany zgodnie z MSR 12 Podatek dochodowy. 

37 W związku z emisją albo nabyciem własnych instrumentów kapitałowych jednostka zazwyczaj ponosi różnego 
rodzaju koszty. Koszty te mogą obejmować opłaty rejestracyjne i inne obowiązkowe płatności, wynagrodzenia 
doradców prawnych, księgowych i innych specjalistów, koszty druku i opłaty skarbowe. Koszty transakcji związane 
z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jako zmniejszenie kapitału własnego w stopniu, w jakim stanowią 
one koszty krańcowe bezpośrednio odnoszące się do operacji na kapitale własnym, które w innym przypadku nie 
zostałyby poniesione. Koszty związane z zaniechaną operacją na kapitale własnym są ujmowane jako koszty. 

39 Kwotę kosztów transakcji rozliczanych jako zmniejszenie kapitału własnego w danym okresie ujawnia się odrębnie, 
zgodnie z MSR 1. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I OKRES PRZEJŚCIOWY 

97M Na podstawie dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle, opublikowanego w maju 2012 r., zmieniono 
paragrafy 35, 37 i 39 oraz dodano paragraf 35A. Jednostka stosuje tę zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 
Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczy
nających się 1 stycznia 2013 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę 
zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt. 

Zmiany innych standardów wynikające ze zmiany MSR 32 

Poniższe zmiany innych MSSF są niezbędne celem zapewnienia spójności ze zmienionym MSR 32. 

Zmiana KIMSF 2 Udziały członkowskie w spółdzielniach i podobne instrumenty 

Zmieniono paragraf 11 oraz dodano paragraf 17. 

UZGODNIONE STANOWISKO 

11 Zgodnie z wymogami paragrafu 35 MSR 32 wypłaty na rzecz posiadaczy instrumentów kapitałowych ujmuje się 
bezpośrednio w kapitale własnym. Odsetki, dywidendy i innego rodzaju przychody dotyczące instrumentów 
finansowych zaklasyfikowanych jako zobowiązania finansowe stanowią koszty, niezależnie od tego, czy w rozu
mieniu prawa kwoty te posiadają cechy dywidend, odsetek czy innych świadczeń.
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DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

17 Na podstawie dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle, opublikowanego w maju 2012 r., zmieniono 
paragraf 11. Jednostka stosuje tę zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany 
wartości szacunkowych i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później. 
Jeżeli jednostka stosuje tę zmianę MSR 32, stanowiącą część dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle 
(opublikowanego w maju 2012 r.), w odniesieniu do wcześniejszego okresu, również zmianę paragrafu 11 stosuje 
się do tego wcześniejszego okresu. 

Zmiana MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa 

Zmieniono paragraf 16A oraz dodano paragraf 53. 

TREŚĆ ŚRÓDROCZNEGO RAPORTU FINANSOWEGO 

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) … 

(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) … 

(iv) wycena łącznych aktywów i zobowiązań dla określonego segmentu objętego obowiązkiem spra
wozdawczym, jeżeli kwoty te są regularnie przekazywane głównemu organowi odpowiedzial
nemu za podejmowanie decyzji operacyjnych i jeżeli nastąpiła istotna zmiana w porównaniu 
z kwotą ujawnioną w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym dla tego segmentu objętego 
obowiązkiem sprawozdawczym; 

(v) … 

(h) … 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

53 Na podstawie dokumentu Annual Improvements 2009–2011 Cycle, opublikowanego w maju 2012 r., zmieniono 
paragraf 16A. Jednostka stosuje tę zmianę retrospektywnie zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany 
wartości szacunkowych i korygowanie błędów do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później. 
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego 
okresu, ujawnia ten fakt.
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