
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1374/2013 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy 
rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 

odnośnie do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 36 

(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 29 maja 2013 r. Rada Międzynarodowych Stan
dardów Rachunkowości opublikowała zmiany Międzyna
rodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 36 Utrata 
wartości aktywów. Zmiany te służą doprecyzowaniu, że 
ujawnianie informacji o wartości odzyskiwalnej poszcze
gólnych składników aktywów, o ile wartość ta odpo
wiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, 
dotyczy wyłącznie aktywów, w przypadku których odno
towano utratę wartości. 

(3) Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych z Europej
skiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej 
potwierdziły, że zmiany MSR 36 spełniają techniczne 

kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporzą
dzenia (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 Między
narodowy Standard Rachunkowości (MSR) 36 Utrata wartości 
aktywów 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 2014 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 19 grudnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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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.



ZAŁĄCZNIK 

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI 

MSR 36 MSR 36 Utrata wartości aktywów 

„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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Ujawnianie wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do aktywów niefinansowych 

(Zmiany MSR 36 Utrata wartości aktywów) 

Paragrafy 130 i 134 oraz nagłówek nad paragrafem 138 zostały zmienione oraz dodano paragraf 140J. 

UJAWNIANIE INFORMACJI 

… 

130 Jednostka ujawnia następujące informacje w odniesieniu do pojedynczego składnika aktywów (w tym 
wartości firmy) lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w przypadku których w danym okresie 
nastąpiło ujęcie lub odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości: 

a) ... 

e) wartość odzyskiwalną danego składnika aktywów (ośrodka wypracowującego środki pieniężne) oraz 
informację, czy wartość odzyskiwalna składnika aktywów (ośrodka wypracowującego środki 
pieniężne) odpowiada jego wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub jego wartości użyt
kowej; 

f) jeśli wartość odzyskiwalna odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, jednostka 
ujawnia następujące informacje: 

(i) poziom hierarchii wartości godziwej (zob. MSSF 13), w ramach której wycena wartości godziwej 
składnika aktywów (ośrodka wypracowującego środki pieniężne), bez uwzględnienia tego, czy 
„koszty zbycia” są obserwowalne; 

(ii) w odniesieniu do wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 2 i poziomie 3 hierar
chii wartości godziwej – opis techniki(technik) wyceny wykorzystanej(wykorzystanych) do usta
lenia wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Jeżeli nastąpiła zmiana techniki wyceny, 
jednostka ujawnia tę zmianę i przyczynę(przyczyny) jej wprowadzenia; oraz 

(iii) w odniesieniu do wycen wartości godziwej sklasyfikowanych na poziomie 2 i poziomie 3 hierar
chii wartości godziwej – opis każdego z kluczowych założeń, na których kierownictwo oparło 
ustalenie wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Za kluczowe uznaje się te założenia, 
które wywierają największy wpływ na wartość odzyskiwalną danego składnika aktywów 
(ośrodka wypracowującego środki pieniężne). Jednostka ujawnia również stopę(stopy) dyskonto
wą(dyskontowe) zastosowaną(zastosowane) do bieżącej i poprzedniej wyceny, jeżeli wartość 
godziwa pomniejszona o koszty zbycia jest ustalana z zastosowaniem techniki wartości bieżącej; 

g) … 

… 

Szacunkowe prognozy wykorzystywane do wyceny wartości odzyskiwalnych ośrodków wypracowują
cych środki pieniężne obejmujących wartość firmy lub wartości niematerialne o nieokreślonym okresie 
użytkowania 

134 Jednostka ujawnia informacje wymagane zgodnie z pkt a)–f) w odniesieniu do każdego ośrodka wypra
cowującego środki pieniężne (zespołu ośrodków), jeśli wartość bilansowa przypisanej do danego ośrodka 
(zespołu ośrodków) wartości firmy lub składników wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie 
użytkowania jest znacząca w porównaniu z należącą do jednostki łączną wartością bilansową wartości 
firmy lub składników wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania: 

a) ... 

c) podstawę ustalenia wartości odzyskiwalnej (tzn. wartość użytkową lub wartość godziwą pomniejszoną 
o koszty zbycia) danego ośrodka (zespołu ośrodków); 

d) … 

…
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PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

138 ... 

140J W maju 2013 r. zmieniono paragrafy 130 i 134 oraz nagłówek nad paragrafem 138. Jednostka stosuje te zmiany 
retrospektywnie w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 r. i później. 
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jednostka nie stosuje tych zmian w okresach (w tym okresach porów
nawczych), w których nie stosuje jednocześnie MSSF 13.
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