
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 

z dnia 4 kwietnia 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 dokumentu Skonsolidowane sprawozdania finansowe, Wspólne ustalenia umowne 
oraz Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach: Wytyczne dotyczące przejścia na 
stosowanie MSSF (Zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 10, 11, i 12) 

(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 28 czerwca 2012 r. Rada Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała 
zmiany Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) 10 Skonsolidowane sprawozdania finan
sowe, MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne i MSSF 12 Ujaw
nianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach 
(zmiany) wynikające z propozycji zawartych w jej 
projekcie dokumentu Wytyczne dotyczące przejścia na stoso
wanie MSSF opublikowanym w grudniu 2011 r. Zmiany 
te mają na celu wyjaśnienie intencji RMSR w momencie 
wydania po raz pierwszy wytycznych dotyczących przej 
ścia na stosowanie MSSF w MSSF 10. Zmiany te wpro
wadzają również dodatkowe złagodzenie wymogów 
związane z przejściem na MSSF w MSSF 10, MSSF 11 
i MSSF 12, ograniczając wymóg przedstawienia skorygo
wanych informacji porównawczych tylko do poprzed
niego okresu porównawczego. Ponadto, jeśli chodzi 
o ujawnianie informacji na temat jednostek strukturyzo
wanych niepodlegających konsolidacji, zmiany powodują 
usunięcie wymogu prezentowania informacji porównaw
czych za okresy poprzedzające zastosowanie MSSF 12 po 
raz pierwszy. 

(3) Zmiany MSSF 11 zawierają odniesienia do MSSF 9, które 
obecnie nie mogą być zastosowane, ponieważ MSSF 9 
nie został jeszcze przyjęty przez Unię. Dlatego też 
wszelkie odniesienia do MSSF 9 zawarte w załączniku 
do niniejszego rozporządzenia należy odczytywać jako 
odniesienia do Międzynarodowego Standardu Rachunko
wości (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 MSSF 10, 
MSSF 11 i MSSF 12 spełniają techniczne kryteria przy
jęcia 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 
wprowadza się następujące zmiany: 

a) Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe zmienia się 
zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 

b) MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne zmienia się zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 

c) MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawoz
dawczości Finansowej po raz pierwszy zmienia się zgodnie 
z MSSF 11, jak określono w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia; 

d) MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych 
jednostkach zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniej
szego rozporządzenia. 

2. Wszelkie odniesienia do MSSF 9 zawarte w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia odczytuje się jako odniesienia do 
Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 39 Instru
menty 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 
2014 r. lub później.
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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.



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 kwietnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI 

MSSF 10 MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe 

MSSF 11 MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne 

MSSF 12 MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach 

„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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Skonsolidowane sprawozdania finansowe, Wspólne ustalenia umowne oraz Ujawnianie informacji na temat 
udziałów w innych jednostkach: Wytyczne dotyczące przejścia na stosowanie MSSF 

(Zmiany MSSF 10, MSSF 11 oraz MSSF 12) 

Zmiany MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe 

W załączniku C dodano paragraf C1A. 

C1A Na podstawie dokumentu Skonsolidowane sprawozdania finansowe, Wspólne ustalenia umowne oraz Ujawnianie informacji 
na temat udziałów w innych jednostkach: Wytyczne dotyczące przejścia na stosowanie MSSF (Zmiany MSSF 10, MSSF 11 
oraz MSSF 12), opublikowanego w czerwcu 2012 r., zmieniono paragrafy C2–C6 oraz dodano paragrafy C2A– 
C2B, C4A–C4C, C5A i C6A–C6B. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczyna
jących się 1 stycznia 2013 r. i później. Jeżeli jednostka stosuje MSSF 10 w odniesieniu do wcześniejszego okresu, 
to stosuje również te zmiany w odniesieniu do tego wcześniejszego okresu. 

W załączniku C zmieniono paragraf C2. 

C2 Jednostka stosuje niniejszy MSSF retrospektywnie, zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości 
szacunkowych i korygowanie błędów, z wyjątkiem przypadków wymienionych w paragrafach C2A–C6. 

W załączniku C dodano paragrafy C2A–C2B. 

C2A Niezależnie od wymogów paragrafu 28 MSR 8, jeżeli niniejszy MSSF jest stosowany po raz pierwszy, jednostka 
musi przedstawić wyłącznie informacje ilościowe wymagane na podstawie paragrafu 28 pkt f) MSR 8 dla okresu 
rocznego bezpośrednio poprzedzającego dzień pierwszego zastosowania niniejszego MSSF („bezpośrednio poprze
dzającego okresu”). Jednostka może przedstawić te informacje również dla okresu bieżącego lub dla wcześniej
szych okresów porównawczych, ale nie ma takiego obowiązku. 

C2B Do celów niniejszego MSSF dzień pierwszego zastosowania stanowi początek rocznego okresu sprawozdawczego, 
w którym niniejszy MSSF jest stosowany po raz pierwszy. 

W załączniku C zmieniono paragrafy C3–C4. Paragraf C4 podzielono na paragrafy C4 i C4A. 

C3 Na dzień pierwszego zastosowania jednostka nie ma obowiązku dokonywania korekt poprzedniego ujęcia swojego 
zaangażowania w: 

(a) jednostkach, które w tym dniu byłyby konsolidowane zgodnie z MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe spra
wozdania finansowe i SKI-12 Konsolidacja—Jednostki specjalnego przeznaczenia i które są nadal konsolidowane 
zgodnie z niniejszym MSSF; lub 

(b) jednostkach, które w tym dniu nie byłyby konsolidowane zgodnie z MSR 27 i SKI-12 i które nie są 
konsolidowane zgodnie z niniejszym MSSF. 

C4 Jeżeli na dzień pierwszego zastosowania inwestor stwierdza, że należy dokonać konsolidacji jednostki, w której 
dokonano inwestycji, a która dotychczas nie była konsolidowana zgodnie z MSR 27 i SKI-12, to: 

(a) jeżeli jednostka, w której dokonano inwestycji, jest przedsięwzięciem (określonym w MSSF 3 Połączenia 
jednostek), inwestor dokonuje wyceny aktywów, zobowiązań i udziałów niekontrolujących w tej uprzednio 
niekonsolidowanej jednostce tak, jak gdyby ta jednostka była konsolidowana (a zatem tak, jakby stosował 
rachunkowość przejęć zgodnie z MSSF 3) od dnia, w którym inwestor uzyskał kontrolę nad tą jednostką 
w oparciu o wymogi niniejszego MSSF. Inwestor dokonuje retrospektywnie korekty okresu rocznego 
bezpośrednio poprzedzającego dzień pierwszego zastosowania. Jeżeli dzień uzyskania kontroli przypada 
wcześniej niż początek bezpośrednio poprzedzającego okresu, inwestor ujmuje, jako korektę kapitału włas
nego na początek bezpośrednio poprzedzającego okresu, każdą różnicę między: 

(i) wartością ujętych aktywów, zobowiązań i udziałów niekontrolujących oraz 

(ii) poprzednią wartością bilansową zaangażowania inwestora w jednostkę, w której dokonano inwestycji. 

(b) jeżeli jednostka, w której dokonano inwestycji, nie jest przedsięwzięciem (określonym w MSSF 3), inwestor 
dokonuje wyceny aktywów, zobowiązań i udziałów niekontrolujących w tej uprzednio niekonsolidowanej 
jednostce tak, jak gdyby ta jednostka była konsolidowana (stosując metodę przejęcia przedstawioną 
w MSSF 3, ale bez ujmowania wartości firmy tej jednostki) od dnia, w którym inwestor uzyskał kontrolę 
nad tą jednostką w oparciu o wymogi niniejszego MSSF. Inwestor dokonuje retrospektywnie korekty okresu 
rocznego bezpośrednio poprzedzającego dzień pierwszego zastosowania. Jeżeli dzień uzyskania kontroli przy
pada wcześniej niż początek bezpośrednio poprzedzającego okresu, inwestor ujmuje, jako korektę kapitału 
własnego na początek bezpośrednio poprzedzającego okresu, każdą różnicę między: 

(i) wartością ujętych aktywów, zobowiązań i udziałów niekontrolujących oraz 

(ii) poprzednią wartością bilansową zaangażowania inwestora w jednostkę, w której dokonano inwestycji. 

C4A Jeżeli wycena aktywów, zobowiązań i udziałów niekontrolujących jednostki, w której dokonano inwestycji, 
zgodnie z paragrafem C4 pkt (a) lub (b) jest niewykonalna (zgodnie z MSR 8), to:
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(a) jeżeli jednostka, w której dokonano inwestycji, jest przedsięwzięciem, inwestor stosuje wymogi MSSF 3 na 
dzień uznany za dzień przejęcia. Dzień uznany za dzień przejęcia stanowi początek najwcześniejszego okresu, 
w jakim stosowanie paragrafu C4 pkt (a) jest wykonalne, którym może być okres bieżący. 

(b) jeżeli jednostka, w której dokonano inwestycji, nie jest przedsięwzięciem, inwestor stosuje metodę przejęcia 
przedstawioną w MSSF 3, ale bez ujmowania wartości firmy tej jednostki według stanu na dzień uznany za 
dzień przejęcia. Dzień uznany za dzień przejęcia stanowi początek najwcześniejszego okresu, w jakim stoso
wanie paragrafu C4 pkt (b) jest wykonalne, którym może być okres bieżący. 

Inwestor dokonuje retrospektywnie korekty okresu rocznego bezpośrednio poprzedzającego dzień pierwszego 
zastosowania, chyba że początkiem najwcześniejszego okresu, w jakim stosowanie niniejszego paragrafu jest 
wykonalne, jest okres bieżący. Jeżeli dzień uznany za dzień przejęcia przypada wcześniej niż początek 
bezpośrednio poprzedzającego okresu, inwestor ujmuje, jako korektę kapitału własnego na początek bezpośrednio 
poprzedzającego okresu, każdą różnicę między: 

(c) wartością ujętych aktywów, zobowiązań i udziałów niekontrolujących oraz 

(d) poprzednią wartością bilansową zaangażowania inwestora w jednostkę, w której dokonano inwestycji. 

Jeżeli najwcześniejszy okres, w jakim stosowanie niniejszego paragrafu jest wykonalne, stanowi okres bieżący, 
korektę kapitału własnego ujmuje się na początek okresu bieżącego. 

W załączniku C dodano paragrafy C4B–C4C. 

C4B Jeżeli inwestor stosuje paragrafy C4–C4A, a dzień uzyskania kontroli zgodnie z niniejszym MSSF przypada później 
niż data wejścia w życie MSSF 3 w wersji zmienionej w 2008 r. (MSSF 3 (2008)), odniesienie do MSSF 3 w 
paragrafach C4 i C4A należy rozumieć jako odniesienie do MSSF 3 (2008). Jeżeli kontrolę uzyskano przed datą 
wejścia w życie MSSF 3 (2008), inwestor stosuje MSSF 3(2008) albo MSSF 3 (opublikowany w 2004 r.). 

C4C Jeżeli inwestor stosuje paragrafy C4–C4A, a dzień uzyskania kontroli zgodnie z niniejszym MSSF przypada później 
niż data wejścia w życie MSR 27 w wersji zmienionej w 2008 r. (MSR 27 (2008)), inwestor stosuje wymogi 
niniejszego MSSF w odniesieniu do wszystkich okresów, w których jednostka, w której dokonano inwestycji, jest 
retrospektywnie konsolidowana zgodnie z paragrafami C4 i C4A. Jeżeli kontrolę uzyskano przed datą wejścia 
w życie MSR 27 (2008), inwestor stosuje: 

(a) wymogi niniejszego MSSF w odniesieniu do wszystkich okresów, w których jednostka, w której dokonano 
inwestycji, jest retrospektywnie konsolidowana zgodnie z paragrafami C4 i C4A; albo 

(b) wymogi MSR 27 w wersji opublikowanej w 2003 r. (MSR 27 (2003)) w odniesieniu do okresów poprzedza
jących datę wejścia w życie MSR 27 (2008), a w odniesieniu do późniejszych okresów – wymogi niniejszego 
MSSF. 

W załączniku C zmieniono paragrafy C5–C6. Paragraf C5 podzielono na paragrafy C5 i C5A. 

C5 Jeżeli na dzień pierwszego zastosowania inwestor stwierdza, że nie będzie już dokonywał konsolidacji jednostki, 
w której dokonano inwestycji, a która była uprzednio konsolidowana zgodnie z MSR 27 i SKI-12, inwestor 
wycenia swoje udziały w tej jednostce w wartości, w jakiej byłyby wycenione, gdyby wymogi niniejszego MSSF 
obowiązywały w dniu, w którym inwestor zaangażował się w tej jednostce (ale nie uzyskał nad nią kontroli 
zgodnie z niniejszym MSSF) lub gdy utracił nad nią kontrolę. Inwestor dokonuje retrospektywnie korekty okresu 
rocznego bezpośrednio poprzedzającego dzień pierwszego zastosowania. Jeżeli dzień, w którym inwestor zaan
gażował się w jednostce, w której dokonano inwestycji (ale nie uzyskał nad nią kontroli zgodnie z niniejszym 
MSSF), lub w którym utracił nad nią kontrolę, przypada wcześniej niż początek bezpośrednio poprzedzającego 
okresu, inwestor ujmuje, jako korektę kapitału własnego na początek bezpośrednio poprzedzającego okresu, każdą 
różnicę między: 

(a) poprzednią wartością bilansową aktywów, zobowiązań i udziałów niekontrolujących oraz 

(b) ujętą wartością udziałów inwestora w jednostce, w której dokonano inwestycji. 

C5A Jeżeli wycena udziałów w jednostce, w której dokonano inwestycji, zgodnie z paragrafem C5 jest niewykonalna 
(zgodnie z MSR 8), inwestor stosuje wymogi niniejszego MSSF na początku najwcześniejszego okresu, w jakim 
stosowanie paragrafu C5 jest wykonalne, którym może być okres bieżący. Inwestor dokonuje retrospektywnie 
korekty okresu rocznego bezpośrednio poprzedzającego dzień pierwszego zastosowania, chyba że początkiem 
najwcześniejszego okresu, w jakim stosowanie niniejszego paragrafu jest wykonalne, jest okres bieżący. Jeżeli 
dzień, w którym inwestor zaangażował się w jednostce, w której dokonano inwestycji (ale nie uzyskał nad nią 
kontroli zgodnie z niniejszym MSSF), lub w którym utracił nad nią kontrolę, przypada wcześniej niż początek 
bezpośrednio poprzedzającego okresu, inwestor ujmuje, jako korektę kapitału własnego na początek bezpośrednio 
poprzedzającego okresu, każdą różnicę między: 

(a) poprzednią wartością bilansową aktywów, zobowiązań i udziałów niekontrolujących oraz
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(b) ujętą wartością udziałów inwestora w jednostce, w której dokonano inwestycji. 

Jeżeli najwcześniejszym okresem, w jakim stosowanie niniejszego paragrafu jest wykonalne, jest okres bieżący, 
korektę kapitału własnego ujmuje się na początek okresu bieżącego. 

C6 Paragrafy 23, 25, B94 i B96–B99 stanowiły zmiany do MSR 27 wprowadzone w roku 2008, które zostały 
przeniesione do MSSF 10. Z wyjątkiem sytuacji, w której jednostka stosuje paragraf C3 lub jest zobowiązana do 
stosowania paragrafów C4–C5A, jednostka stosuje wymagania określone w wymienionych paragrafach jak nastę
puje: 

(a) … 

W załączniku C dodano nagłówek oraz paragrafy C6A–C6B. 

Odniesienia do „bezpośrednio poprzedzającego okresu” 

C6A Niezależnie od odniesień do okresu rocznego bezpośrednio poprzedzającego dzień pierwszego zastosowania 
(„bezpośrednio poprzedzającego okresu”) w paragrafach C4–C5A, jednostka może również przedstawić skorygo
wane informacje porównawcze dla dowolnego prezentowanego wcześniejszego okresu, ale nie ma takiego 
obowiązku. Jeżeli jednostka przedstawia skorygowane informacje porównawcze dla dowolnego wcześniejszego 
okresu, wszystkie odniesienia do „bezpośrednio poprzedzającego okresu” w paragrafach C4–C5A należy rozumieć 
jako odniesienia do „najwcześniejszego prezentowanego skorygowanego okresu porównawczego”. 

C6B Jeżeli jednostka przedstawia nieskorygowane informacje porównawcze dla dowolnego wcześniejszego okresu, 
wyraźnie wskazuje informacje, które nie zostały skorygowane, oraz informuje o tym, że zostały one przygotowane 
na innej podstawie, jak również wyjaśnia tę podstawę. 

Zmiany MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne 

W załączniku C dodano paragrafy C1A–C1B. 

C1A Na podstawie dokumentu Skonsolidowane sprawozdania finansowe, Wspólne ustalenia umowne oraz Ujawnianie informacji 
na temat udziałów w innych jednostkach: Wytyczne dotyczące przejścia na stosowanie MSSF (Zmiany MSSF 10, MSSF 11 
oraz MSSF 12), opublikowanego w czerwcu 2012 r., zmieniono paragrafy C2–C5, C7–C10 i C12 oraz dodano 
paragrafy C1B i C12A–C12B. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2013 r. i później. Jeżeli jednostka stosuje MSSF 11 w odniesieniu do wcześniejszego okresu, to 
stosuje również te zmiany w odniesieniu do tego wcześniejszego okresu. 

Przepisy przejściowe 

C1B Niezależnie od wymogów paragrafu 28 MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i kory
gowanie błędów, jeżeli niniejszy MSSF jest stosowany po raz pierwszy, jednostka musi przedstawić wyłącznie 
informacje ilościowe wymagane na podstawie paragrafu 28 pkt f) MSR 8 dla okresu rocznego bezpośrednio 
poprzedzającego pierwszy okres roczny, w którym zastosowano MSSF 11 („bezpośrednio poprzedzającego okre
su”). Jednostka może przedstawić te informacje również dla okresu bieżącego lub dla wcześniejszych okresów 
porównawczych, ale nie ma takiego obowiązku. 

W załączniku C zmieniono paragrafy C2–C5, C7–C10 i C12. 

Wspólne przedsięwzięcia—przejście z metody konsolidacji proporcjonalnej na metodę praw własności 

C2 Przechodząc z metody konsolidacji proporcjonalnej na metodę praw własności, jednostka ujmuje inwestycje we 
wspólne przedsięwzięcie według stanu na początek bezpośrednio poprzedzającego okresu. Początkową inwestycję 
wycenia się jako łączną wartość bilansową aktywów i zobowiązań, które jednostka wcześniej skonsolidowała 
proporcjonalnie, w tym wartość firmy wynikającą z przejęcia. Jeżeli wartość firmy należała wcześniej do większego 
ośrodka wypracowującego środki pieniężne lub grupy ośrodków wypracowujących środki pieniężne, jednostka 
przypisuje wartość firmy do wspólnego przedsięwzięcia na podstawie względnej wartości bilansowej wspólnego 
przedsięwzięcia i ośrodka wypracowującego środki pieniężne lub grupy ośrodków wypracowujących środki 
pieniężnego, do których należała. 

C3 Saldo bilansu otwarcia inwestycji ustalone zgodnie z paragrafem C2 traktuje się jako zakładany koszt inwestycji 
w początkowym ujęciu. Jednostka stosuje paragrafy 40–43 MSR 28 (zmienionego w 2011 r.) w odniesieniu do 
salda bilansu otwarcia inwestycji, aby ocenić, czy nastąpiła utrata wartości inwestycji, i ujmuje odpis aktualizujący 
z tytułu utraty wartości jako korektę zatrzymanych zysków na początku bezpośrednio poprzedzającego okresu. 
Wyjątek od zasady początkowego ujęcia, o którym mowa w paragrafach 15 i 24 MSR 12 Podatek dochodowy, nie 
ma zastosowania wtedy, gdy jednostka ujmuje wcześniej proporcjonalnie skonsolidowaną inwestycję we wspólne 
przedsięwzięcie w wyniku stosowania przepisów przejściowych dotyczących wspólnych przedsięwzięć. 

C4 Jeżeli wynikiem agregacji wszystkich wcześniej proporcjonalnie skonsolidowanych aktywów i zobowiązań jest 
ujemna kwota aktywów netto, jednostka ocenia, czy posiada prawne lub zwyczajowe obowiązki w stosunku do 
ujemnej kwoty aktywów netto, a jeżeli tak, jednostka ujmuje wynikające stąd zobowiązanie. Jeżeli jednostka 
stwierdza, że nie ma prawnych lub zwyczajowych obowiązków w stosunku do ujemnej kwoty aktywów netto, 
nie ujmuje wynikającego z tego zobowiązania, lecz koryguje zyski zatrzymane na początku bezpośrednio poprze
dzającego okresu. Jednostka ujawnia ten fakt wraz z łączną nieujętą częścią strat swoich wspólnych przedsięwzięć 
na początku bezpośrednio poprzedzającego okresu oraz na dzień, w którym niniejszy MSSF został zastosowany 
po raz pierwszy.
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C5 Jednostka ujawnia strukturę aktywów i zobowiązań, które zostały zagregowane w pojedyncze saldo inwestycji na 
początku bezpośrednio poprzedzającego okresu. Ujawnienie informacji należy przygotować łącznie w odniesieniu 
do wszystkich wspólnych przedsięwzięć, w przypadku których jednostka stosuje przepisy przejściowe ujęte 
w paragrafach C2–C6. 

C6 … 

Wspólne działania—przejście z metody praw własności na rozliczanie aktywów i zobowiązań 

C7 Przechodząc z metody praw własności na rozliczanie aktywów i zobowiązań w odniesieniu do swoich udziałów 
we wspólnym działaniu, jednostka – na początku bezpośrednio poprzedzającego okresu – wyłącza inwestycję, 
która wcześniej była rozliczana przy użyciu metody praw własności, a także wszelkie inne pozycje będące częścią 
inwestycji netto jednostki w ustalenie umowne zgodnie z paragrafem 38 MSR 28 (zmienionego w 2011 r.) 
i ujmuje przypadającą na nią część każdego składnika aktywów i zobowiązań w odniesieniu do swoich udziałów 
we wspólnym działaniu, w tym wartość firmy, która mogła stanowić część wartości bilansowej inwestycji. 

C8 Jednostka określa przypadającą na nią część aktywów i zobowiązań odnoszących się do wspólnego działania na 
podstawie jej praw i obowiązków w określonej proporcji zgodnie z umową. Jednostka wycenia początkową 
wartość bilansową aktywów i zobowiązań, wyłączając je z wartości bilansowej inwestycji na początku 
bezpośrednio poprzedzającego okresu na podstawie informacji wykorzystywanych przez jednostkę podczas stoso
wania metody praw własności. 

C9 Jakakolwiek różnica między inwestycją rozliczaną wcześniej przy użyciu metody praw własności, wraz z wszelkimi 
innymi pozycjami, które wchodziły w skład inwestycji netto jednostki w ustalenie umowne zgodnie z paragrafem 
38 MSR 28 (zmienionego w 2011 r.), a ujmowaną kwotą netto aktywów i zobowiązań, w tym wartością firmy: 

(a) jest skompensowana z wartością firmy związanej z inwestycją, przy czym ewentualnie pozostająca różnica 
koryguje zyski zatrzymane na początku bezpośrednio poprzedzającego okresu, jeżeli ujęta kwota netto 
aktywów i zobowiązań, w tym wartość firmy, jest wyższa od wyłączonej inwestycji (i wszelkich innych 
pozycji wchodzących w skład inwestycji netto jednostki). 

(b) koryguje zyski zatrzymane na początku bezpośrednio poprzedzającego okresu, jeżeli ujęta kwota netto 
aktywów i zobowiązań, w tym wartość firmy, jest niższa od wyłączonej inwestycji (i wszelkich innych pozycji 
wchodzących w skład inwestycji netto jednostki). 

C10 Jednostka, która przechodzi z metody praw własności na metodę rozliczania aktywów i zobowiązań, przedstawia 
na początek bezpośrednio poprzedzającego okresu uzgodnienie wyłączonych inwestycji z ujętymi aktywami 
i zobowiązaniami oraz ewentualną pozostającą różnicą korygującą zyski zatrzymane. 

C11 … 

Przepisy przejściowe dotyczące jednostkowych sprawozdań finansowych jednostki 

C12 Jednostka, która zgodnie z paragrafem 10 MSR 27 rozliczała wcześniej w swoich jednostkowych sprawozdaniach 
finansowych swoje udziały we wspólnym działaniu jako inwestycję według kosztu lub zgodnie z MSSF 9: 

(a) wyłącza inwestycję i ujmuje przypadającą na nią część aktywów i zobowiązań wspólnego działania według 
kwot określonych zgodnie z paragrafami C7–C9. 

(b) przedstawia na początek prezentowanego bezpośrednio poprzedzającego okresu uzgodnienie wyłączonej 
inwestycji z ujętymi aktywami i zobowiązaniami oraz ewentualną pozostającą różnicą korygującą zyski 
zatrzymane. 

W załączniku C dodano nagłówek oraz paragrafy C12A–C12B. 

Odniesienia do „bezpośrednio poprzedzającego okresu” 

C12A Niezależnie od odniesień do „bezpośrednio poprzedzającego okresu” w paragrafach C2–C12, jednostka może 
również przedstawić skorygowane informacje porównawcze dla dowolnego prezentowanego wcześniejszego 
okresu, ale nie ma takiego obowiązku. Jeżeli jednostka przedstawia skorygowane informacje porównawcze dla 
dowolnego wcześniejszego okresu, wszystkie odniesienia do „bezpośrednio poprzedzającego okresu” w paragrafach 
C2–C12 należy rozumieć jako odniesienia do „najwcześniejszego prezentowanego skorygowanego okresu porów
nawczego”.
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C12B Jeżeli jednostka przedstawia nieskorygowane informacje porównawcze dla dowolnego wcześniejszego okresu, 
wyraźnie wskazuje informacje, które nie zostały skorygowane, oraz informuje o tym, że zostały one przygotowane 
na innej podstawie, jak również wyjaśnia tę podstawę. 

Zmiany MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne 

Zmiana MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 

W niniejszym załączniku określono zmianę MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
po raz pierwszy, która jest wynikiem opublikowania przez Radę zmian MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne. Jednostka 
stosuje tę zmianę, jeżeli stosuje MSSF 1. 

MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 

Dodano paragraf 39S. 

39S Na podstawie dokumentu Skonsolidowane sprawozdania finansowe, Wspólne ustalenia umowne oraz Ujawnianie informacji 
na temat udziałów w innych jednostkach: Wytyczne dotyczące przejścia na stosowanie MSSF (Zmiany MSSF 10, MSSF 11 
oraz MSSF 12), opublikowanego w czerwcu 2012 r., zmieniono paragraf D31. Jednostka stosuje tę zmianę, jeżeli 
stosuje MSSF 11 (zmieniony w czerwcu 2012 r.). 

W załączniku D zmieniono paragraf D31. 

Wspólne ustalenia umowne 

D31 Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy może stosować przepisy przejściowe określone w MSSF 11 z następu
jącymi wyjątkami: 

(a) stosując przepisy przejściowe określone w MSSF 11, jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy stosuje te 
przepisy na dzień przejścia na MSSF; 

(b) przechodząc z metody konsolidacji proporcjonalnej na metodę praw własności, jednostka stosująca MSSF po 
raz pierwszy przeprowadza na dzień przejścia na MSSF test na utratę wartości w odniesieniu do inwestycji 
zgodnie z MSR 36, bez względu na to, czy istnieją wskazówki, że mogła nastąpić utrata wartości inwestycji. 
Wszelką wynikłą utratę wartości ujmuje się jako korektę zysków zatrzymanych na dzień przejścia na MSSF. 

Zmiany MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach 

W załączniku C dodano paragrafy C1A i C2A–C2B. 

C1A Na podstawie dokumentu Skonsolidowane sprawozdania finansowe, Wspólne ustalenia umowne oraz Ujawnianie informacji 
na temat udziałów w innych jednostkach: Wytyczne dotyczące przejścia na stosowanie MSSF (Zmiany MSSF 10, MSSF 11 
oraz MSSF 12), opublikowanego w czerwcu 2012 r., dodano paragrafy C2A–C2B. Jednostka stosuje te zmiany 
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później. Jeżeli jednostka stosuje 
MSSF 12 w odniesieniu do wcześniejszego okresu, to stosuje również te zmiany w odniesieniu do tego wcześniej
szego okresu. 

C2 … 

C2A Wymogi dotyczące ujawniania informacji określone w niniejszym MSSF nie muszą być stosowane w odniesieniu 
do jakiegokolwiek prezentowanego okresu, który rozpoczyna się wcześniej niż okres roczny bezpośrednio poprze
dzający pierwszy okres roczny, w którym zastosowano MSSF 12. 

C2B Wymogi dotyczące ujawniania informacji określone w paragrafach 24–31 oraz odpowiednie objaśnienia określone 
w paragrafach B21–B26 niniejszego MSSF nie muszą być stosowane w odniesieniu do jakiegokolwiek prezento
wanego okresu, który rozpoczyna się wcześniej niż pierwszy okres roczny, w którym zastosowano MSSF 12.
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