
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2113 

z dnia 23 listopada 2015 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 Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) 16 

i 41 

(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 
stosowania 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 rachun
kowości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 października 2008 r. 

(2)  W dniu 30 czerwca 2014 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała zmiany 
do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 41 Rolnictwo w dokumencie zatytułowanym Rolnictwo. Rośliny 
produkcyjne. RMSR zadecydowała, że rośliny, które są wykorzystywane w ciągu kilku okresów wyłącznie do 
pozyskiwania produktów, tzn. rośliny produkcyjne, należy ujmować w ten sam sposób co rzeczowe aktywa 
trwałe zgodnie z MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, ponieważ ich wykorzystywanie jest podobne do procesu 
produkcji. 

(3)  Zmiany MSR 16 i 41 powodują konieczność wprowadzenia zmian do MSR 1, 17, 23, 36 i 40 w celu 
zapewnienia spójności pomiędzy międzynarodowymi standardami rachunkowości. 

(4)  Konsultacje z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej potwierdziły, że zmiany MSR 16 
i 41 spełniają 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 przyjęte w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 16 Rzeczowe aktywa trwałe zmienia się zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia; 

b)  MSR 41 Rolnictwo zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 

c)  MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, MSR 17 Leasing, MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego, MSR 36 Utrata 
wartości aktywów i MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne zmienia się zgodnie ze zmianami MSR 16 i MSR 41 określonymi 
w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 
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(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachun

kowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1). 



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 2016 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 23 listopada 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Rolnictwo. Rośliny produkcyjne 

(Zmiany MSR 16 i MSR 41) 

Zmiany MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe 

Zmieniono paragrafy 3, 6 i 37 oraz dodano paragrafy 22 A i 81K–81M. 

ZAKRES 

… 

3.  Niniejszy standard nie ma zastosowania do: 

a)  rzeczowych aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako aktywa przeznaczone do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana; 

b)  aktywów biologicznych związanych z działalnością rolniczą innych niż rośliny produkcyjne (zob. MSR 41 
Rolnictwo). Niniejszy standard ma zastosowanie do roślin produkcyjnych, ale nie ma zastosowania do produktów 
pozyskiwanych z roślin produkcyjnych. 

c)  ujmowania i wyceny aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych (zob. MSSF 6 Poszukiwanie i 
ocena zasobów mineralnych); 

d)  … 

DEFINICJE 

6.  W niniejszym standardzie posłużono się terminami o następującym znaczeniu: 

Roślina produkcyjna to roślina uprawna, która: 

a)  jest wykorzystywana do produkcji lub dostarczenia produktów rolniczych; 

b)  powinna – zgodnie z oczekiwaniami – wydawać owoce w czasie dłuższym niż jeden okres; oraz 

c)  najprawdopodobniej nie zostanie sprzedana jako produkt rolniczy, z wyjątkiem jednostkowych 
przypadków sprzedaży jako odpady. 

(W paragrafach 5 A–5B MSR 41 doprecyzowano definicję rośliny produkcyjnej.) 

Wartość bilansowa jest wartością, w jakiej dany składnik aktywów jest ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej, po pomniejszeniu o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 

… 

Składniki ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 

… 

22 A  Rośliny produkcyjne są ujmowane w ten sam sposób co składniki rzeczowych aktywów trwałych wytworzonych 
przez jednostkę we własnym zakresie, zanim znajdą się w miejscu i stanie umożliwiającym użytkowanie ich w 
sposób zamierzony przez kierownictwo. W związku z tym odniesienia do „wytworzenia” w niniejszym 
standardzie należy rozumieć jako obejmujące działania niezbędne do uprawy roślin produkcyjnych, zanim znajdą 
się one w miejscu i stanie umożliwiającym użytkowanie ich w sposób zamierzony przez kierownictwo. 

… 
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Model oparty na wartości przeszacowanej 

… 

37.  Grupę rzeczowych aktywów trwałych tworzą aktywa o podobnym rodzaju i zastosowaniu w działalności jednostki 
gospodarczej. Przykłady odrębnych grup stanowią: 

a)  … 

g)  meble i instalacje; 

h)  wyposażenie biurowe; oraz 

i)  rośliny produkcyjne. 

… 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

… 

81K  Na podstawie dokumentu Rolnictwo. Rośliny produkcyjne (Zmiany MSR 16 i MSR 41), opublikowanego w czerwcu 
2014 r., zmieniono paragrafy 3, 6 i 37 oraz dodano paragrafy 22 A i 81L–81M. Jednostka stosuje te zmiany w 
odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2016 r. i później. 
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego 
okresu, fakt ten ujawnia. Jednostka stosuje te zmiany retrospektywnie zgodnie z MSR 8, z wyjątkiem przypadku 
określonego w paragrafie 81M. 

81L  W okresie sprawozdawczym, w którym jednostka po raz pierwszy stosuje dokument Rolnictwo. Rośliny produkcyjne 
(Zmiany MSR 16 i MSR 41), nie ma obowiązku ujawnienia informacji ilościowych wymaganych na podstawie 
paragrafu 28 pkt f) MSR 8 dla bieżącego okresu. Jednostka ma jednak obowiązek przedstawić informacje ilościowe 
wymagane na podstawie paragrafu 28 pkt f) MSR 8 dla każdego wcześniej prezentowanego okresu. 

81M  Jednostka może zdecydować się na to, aby na początku najwcześniejszego okresu, w którym stosuje po raz 
pierwszy dokument Rolnictwo. Rośliny produkcyjne (Zmiany MSR 16 i MSR 41), wyceniać składnik roślin produk
cyjnych w wartości godziwej i stosować tę wartość godziwą jako zakładany koszt ustalony na ten dzień. Wszelkie 
różnice między poprzednią wartością bilansową a wartością godziwą ujmuje się w saldzie początkowym zysków 
zatrzymanych na początku najwcześniejszego okresu objętego sprawozdaniem. 

Zmiany MSR 41 Rolnictwo 

Zmieniono paragrafy 1–5, 8, 24 i 44 oraz dodano paragrafy 5 A–5C i 62–63. 

ZAKRES 

1. Niniejszy standard stosuje się przy księgowaniu poniższych elementów, o ile są one związane z działal
nością rolniczą: 

a)  aktywów biologicznych, z wyjątkiem roślin produkcyjnych; 

b)  produktów rolniczych wycenianych w chwili zbiorów/pozyskania; oraz 

c)  dotacji rządowych omówionych w paragrafach 34–35. 

2.  Niniejszy standard nie ma zastosowania do: 

a)  gruntów związanych z działalnością rolniczą (zob. MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 40 Nieruchomości 
inwestycyjne); 

b)  roślin produkcyjnych związanych z działalnością rolniczą (zob. MSR 16). Niniejszy standard stosuje się jednak do 
produktów pozyskiwanych z tych roślin produkcyjnych; 

24.11.2015 L 306/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



c)  dotacji rządowych związanych z roślinami produkcyjnymi (zob. MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji 
na temat pomocy rządowej); 

d)  wartości niematerialnych związanych z działalnością rolniczą (zob. MSR 38 Wartości niematerialne). 

3.  Niniejszy standard stosuje się do produktów rolniczych, którymi są produkty pozyskane z aktywów biologicznych 
należących do jednostki gospodarczej w momencie ich zbiorów/pozyskania. Po zbiorach/pozyskaniu należy stosować 
MSR 2 Zapasy lub inne odnośne standardy. W związku z tym przedmiotem niniejszego standardu nie jest przetwa
rzanie produktów rolniczych po zbiorach/pozyskaniu (na przykład przetwarzanie winogron na wino przez 
prowadzącego własną uprawę winorośli). O ile tego rodzaju przetwarzanie może być logicznym i naturalnym 
przedłużeniem działalności rolniczej, a zdarzenia następujące w wyniku przetwarzania może charakteryzować pewne 
podobieństwo do przemian o charakterze biologicznym, tego rodzaju przetwarzanie w rozumieniu niniejszego 
standardu nie stanowi działalności rolniczej. 

4.  Poniższa tabela zawiera przykłady aktywów biologicznych, produktów rolniczych oraz produktów będących 
wynikiem przetwarzania dokonującego się po zbiorach/pozyskaniu: 

Aktywa biologiczne Produkt rolny Produkt jako wynik procesu przetwa
rzania aktywów po zbiorach/pozyskaniu 

Owce Wełna Przędza, tkanina 

Drzewa leśne Drzewa ścięte Kłody drzewne, tarcica 

Bydło mleczne Mleko Sery 

Trzoda chlewna Tusza Wędliny 

Rośliny bawełny Zebrana bawełna Nici, tkaniny ubraniowe 

Trzcina cukrowa Zebrana trzcina cukrowa Cukier 

Rośliny tytoniu Zebrane liście Suszony tytoń 

Krzewy herbaciane Zebrane liście Herbata 

Winorośl Zebrane winogrona Wino 

Drzewa owocowe Zebrane owoce Przetworzone owoce 

Palmy olejowe Zebrane owoce Olej palmowy 

Kauczukowce Zebrany lateks Produkty z gumy 

Niektóre rośliny, na przykład krzewy herbaciane, winorośl, palmy olejowe i kauczukowce zwykle spełniają warunki 
definicji rośliny produkcyjnej i są objęte zakresem MSR 16. Jednakże produkty rosnące na roślinach produkcyjnych, 
na przykład liście herbaty, winogrona, owoce palm olejowych czy lateks, są objęte zakresem MSR 41.  

DEFINICJE 

Definicje dotyczące rolnictwa 

5.  W standardzie posłużono się terminami o następującym znaczeniu: 

… 

Produkty rolnicze to produkty zebrane/pozyskane z aktywów biologicznych należących do jednostki. 
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Roślina produkcyjna to roślina uprawna, która: 

a)  jest wykorzystywana do produkcji lub dostarczenia produktów rolniczych; 

b)  powinna – zgodnie z oczekiwaniami – wydawać owoce w czasie dłuższym niż jeden okres; oraz 

c)  najprawdopodobniej nie zostanie sprzedana jako produkt rolniczy, z wyjątkiem jednostkowych 
przypadków sprzedaży jako odpady. 

Składnik aktywów biologicznych to zwierzę znajdujące się w hodowli lub w chowie i roślina uprawna. 

… 

5 A  Roślinami produkcyjnymi nie są: 

a)  rośliny, które uprawia się w celu pozyskania jako produkty rolnicze (na przykład drzewa przeznaczone na 
budulec); 

b)  rośliny, które uprawia się w celu pozyskania produktów rolniczych i co do których zachodzi większe niż 
znikome prawdopodobieństwo, że jednostka będzie również uprawiać i sprzedawać je jako produkty rolnicze, z 
wyjątkiem jednostkowych przypadków sprzedaży jako odpady (na przykład drzewa, które są uprawiane w celu 
pozyskania z nich zarówno owoców, jak i drewna); oraz 

c)  rośliny jednoroczne (na przykład kukurydza i pszenica). 

5B  W przypadku gdy rośliny produkcyjne nie są już wykorzystywane do pozyskiwania produktów, mogą zostać 
wycięte i sprzedane jako odpady, na przykład drewno opałowe. Takie jednostkowe przypadki sprzedaży jako 
odpady nie stanowią przeszkody do spełnienia warunków definicji rośliny produkcyjnej. 

5C  Produkty, które są pozyskiwane z rośliny produkcyjnej, stanowią składniki aktywów biologicznych. 

… 

Definicje ogólne 

8.  W standardzie posłużono się terminami o następującym znaczeniu: 

… 

Dotacje rządowe odpowiadają definicji dotacji zamieszczonej w MSR 20. 

UJMOWANIE I WYCENA 

… 

24.  Cena nabycia lub koszt wytworzenia mogą być w niektórych sytuacjach zbliżone do wartości godziwej. W 
szczególności ma to miejsce, gdy: 

a)  od momentu poniesienia początkowego kosztu zaszła tylko niewielka przemiana biologiczna (na przykład w 
związku z sadzonkami zasadzonymi tuż przed końcem okresu sprawozdawczego lub nowo nabytym 
inwentarzem żywym); lub 

b)  nie oczekuje się, aby wpływ przemiany biologicznej na cenę był istotny (na przykład początkowy przyrost 
sadzonki w 30-letnim cyklu wzrostu sosny). 

… 

Informacje ogólne 

… 

44.  Konsumpcyjne aktywa biologiczne to takie aktywa, które pozyskuje się jako produkty rolnicze bądź sprzedaje się je 
jako aktywa biologiczne. Do przykładów konsumpcyjnych aktywów biologicznych należy inwentarz przeznaczony 
na produkcję mięsa, inwentarz przeznaczony na sprzedaż, ryby w gospodarstwach rybnych, uprawy kukurydzy i 
pszenicy, produkty pozyskiwane z roślin produkcyjnych oraz drzewo wykorzystywane jako budulec. Produkcyjne 
aktywa biologiczne to aktywa inne niż konsumpcyjne; na przykład inwentarz żywy utrzymywany w celu 
uzyskiwania mleka i drzewa owocowe, z których uzyskiwane są owoce. Produkcyjne aktywa biologiczne nie 
stanowią produktów rolniczych, lecz raczej są utrzymywane w celu pozyskiwania tych produktów. 

… 
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DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

… 

62.  Na podstawie dokumentu Rolnictwo. Rośliny produkcyjne (Zmiany MSR 16 i MSR 41), opublikowanego w czerwcu 
2014 r., zmieniono paragrafy 1–5, 8, 24 i 44 oraz dodano paragrafy 5 A–5C i 63. Jednostka stosuje te zmiany w 
odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2016 r. i później. 
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego 
okresu, fakt ten ujawnia. Jednostka stosuje te zmiany retrospektywnie, zgodnie z MSR 8. 

63.  W okresie sprawozdawczym, w którym jednostka po raz pierwszy stosuje dokument Rolnictwo. Rośliny produkcyjne 
(Zmiany MSR 16 i MSR 41), nie ma obowiązku ujawnienia informacji ilościowych wymaganych na podstawie 
paragrafu 28 pkt f) MSR 8 dla bieżącego okresu. Jednostka ma jednak obowiązek przedstawić informacje ilościowe 
wymagane na podstawie paragrafu 28 pkt f) MSR 8 dla każdego wcześniej prezentowanego okresu. 

ODNOŚNE ZMIANY INNYCH STANDARDÓW 

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych 

Zmieniono paragraf 54. 

Informacje, które przedstawia się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

54.  W sprawozdaniu z sytuacji finansowej wykazuje się co najmniej następujące pozycje: 

a)  … 

f)  aktywa biologiczne objęte zakresem MSR 41 Rolnictwo, 

g)  … 

MSR 17 Leasing 

Zmieniono paragraf 2. 

ZAKRES 

2.  … 

Niniejszy standard nie powinien być jednak stosowany jako podstawa do wyceny: 

a)  … 

c)  aktywów biologicznych objętych zakresem MSR 41 Rolnictwo będących w posiadaniu leasingobiorcy na 
podstawie leasingu finansowego; lub 

d)  aktywów biologicznych objętych zakresem MSR 41 dostarczanych przez leasingodawcę na podstawie 
umowy leasingu operacyjnego. 

MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego 

Zmieniono paragrafy 4 i 7. 

ZAKRES 

… 

4.  Jednostka nie ma obowiązku stosowania niniejszego standardu do kosztów finansowania zewnętrznego, które można 
bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu: 

a)  składnika aktywów wycenianego według wartości godziwej, na przykład aktywów biologicznych objętych 
zakresem MSR 41 Rolnictwo; lub 

b)  … 
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DEFINICJE 

… 

7.  W zależności od okoliczności, każda z następujących pozycji może być dostosowywanym składnikiem aktywów: 

a)  … 

e)  nieruchomości inwestycyjne, 

f)  rośliny produkcyjne. 

MSR 36 Utrata wartości aktywów 

Zmieniono paragraf 2. 

ZAKRES 

2.  Niniejszy standard powinien być stosowany do ujmowania utraty wartości wszystkich aktywów, z 
wyjątkiem: 

a)  … 

g)  aktywów biologicznych związanych z działalnością rolniczą objętych zakresem MSR 41 Rolnictwo, 
które są wyceniane w wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia; 

h)  … 

MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne 

Zmieniono paragrafy 4 i 7. 

ZAKRES 

… 

4.  Niniejszy standard nie ma zastosowania do: 

a)  aktywów biologicznych związanych z działalnością rolniczą (zob. MSR 41 Rolnictwo i MSR 16 Rzeczowe aktywa 
trwałe); oraz 

b)  … 

KLASYFIKOWANIE NIERUCHOMOŚCI JAKO NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNĄ LUB JAKO NIERUCHOMOŚĆ ZAJMOWANĄ PRZEZ 
WŁAŚCICIELA 

… 

7.  Nieruchomość inwestycyjna jest utrzymywana w posiadaniu ze względu na przychody z czynszów, przyrost jej 
wartości lub obie te korzyści. W związku z tym przepływy środków pieniężnych uzyskiwane dzięki nieruchomości 
inwestycyjnej są w dużej mierze niezależne od pozostałych aktywów będących w posiadaniu jednostki. To właśnie 
odróżnia nieruchomość inwestycyjną od nieruchomości zajmowanej przez właściciela. Produkcja, dostawy dóbr czy 
świadczenie usług (jak również wykorzystanie nieruchomości dla celów administracyjnych) wytwarzają przepływy 
środków pieniężnych, których nie można w całości przypisać jednej nieruchomości, lecz przypisuje się je także 
innym aktywom użytym w procesie produkcyjnym, dostawach dóbr czy świadczeniu usług. Do nieruchomości 
zajmowanych przez właściciela stosuje się MSR 16.  
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