
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2173 

z dnia 24 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 Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości 

Finansowej 11 

(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 6 maja 2014 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała, w formie 
dokumentu zatytułowanego Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych działaniach, zmiany Międzynarodowego 
Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 11 Wspólne ustalenia umowne. Zmiany te służą zapewnieniu 
aktualnych objaśnień dotyczących księgowego traktowania nabycia udziału we wspólnym działaniu, w którym 
działalność wspólnego działania stanowi przedsięwzięcie. 

(3)  Zmiany MSSF 11 zawierają szereg odniesień do MSSF 9, które obecnie nie mogą być stosowane, ponieważ 
MSSF 9 nie został przyjęty przez Unię. Dlatego też wszelkie odniesienia do MSSF 9 zawarte w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia należy rozumieć jako odniesienia do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 
(MSR) 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. 

(4)  Konsultacje z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej potwierdziły, że zmiany MSSF 11 
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 przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachun
kowości, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) 11 Wspólne ustalenia umowne zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

2. Wszelkie odniesienia do MSSF 9 zawarte w załączniku do niniejszego rozporządzenia należy rozumieć jako 
odniesienia do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. 
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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 24 listopada 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych działaniach 

(Zmiany MSSF 11) 

„Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są za
strzeżone poza EOG, z wyjątkiem prawa do powielania na użytek własny lub w innych uczciwych celach. Wię
cej informacji można uzyskać na stronie RMSR www.iasb.org”  
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http://www.iasb.org


Zmiany MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne 

Paragraf 21 A został dodany. Paragrafy 20–21 zostały włączone dla ułatwienia orientacji, ale nie zostały zmienione. 

Wspólne działania 

20.  W związku z udziałami we wspólnym działaniu wspólnik wspólnego działania ujmuje: 

a)  swoje aktywa, w tym udział w aktywach posiadanych wspólnie; 

b)  swoje zobowiązania, w tym udział w zobowiązaniach zaciągniętych wspólnie; 

c)  przychody ze sprzedaży swojego udziału w wynikach wspólnego działania; 

d)  swoją część przychodów ze sprzedaży produkcji w ramach wspólnego działania oraz 

e)  swoje koszty, w tym udział we wspólnie poniesionych kosztach. 

21.  Wspólnik wspólnego działania rozlicza aktywa, zobowiązania, przychody i koszty związane z jego udziałem we 
wspólnym działaniu zgodnie z MSSF mającymi zastosowanie do tych konkretnych aktywów, zobowiązań, 
przychodów i kosztów. 

21 A  Jeżeli jednostka nabywa udział we wspólnym działaniu, w którym działalność wspólnego działania stanowi 
przedsięwzięcie, zgodnie z definicją w MSSF 3, stosuje ona, w zakresie jej udziału zgodnie z paragrafem 20, 
wszystkie zasady dotyczące rachunkowości połączeń jednostek w MSSF 3, a także inne MSSF, które nie są 
sprzeczne z wytycznymi zawartymi w niniejszym MSSF, oraz dokonuje ujawnienia informacji wymaganych w 
tych MSSF w odniesieniu do połączeń jednostek. Ma to zastosowanie zarówno do nabycia początkowego udziału, 
jak i dodatkowych udziałów we wspólnym działaniu, w którym działalność wspólnego działania stanowi 
przedsięwzięcie. Rozliczanie nabycia udziału w takim wspólnym działaniu określono w paragrafach B33 A–B33D. 

W załączniku B zmieniono główny nagłówek przed paragrafem B34 oraz dodano paragrafy B33 A–B33D i dotyczący 
ich nagłówek. 

Sprawozdania finansowe stron wspólnego ustalenia umownego (paragrafy 21 A–22) 

Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych działaniach 

B33 A  Jeżeli jednostka nabywa udział we wspólnym działaniu, w którym działalność wspólnego działania stanowi 
przedsięwzięcie, zgodnie z definicją w MSSF 3, stosuje ona, w zakresie jej udziału zgodnie z paragrafem 20, 
wszystkie zasady dotyczące rachunkowości połączeń jednostek w MSSF 3, a także inne MSSF, które nie są 
sprzeczne z wytycznymi zawartymi w niniejszym MSSF, oraz dokonuje ujawnienia informacji wymaganych na 
podstawie tych MSSF w odniesieniu do połączeń jednostek. Zasady dotyczące rachunkowości połączeń 
jednostek, które nie są sprzeczne z wytycznymi zawartymi w niniejszym MSSF, obejmują między innymi, lecz 
nie wyłącznie: 

a)  wycenę według wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań, innych niż 
pozycje, których dotyczą wyjątki wskazane w MSSF 3 oraz w innych MSSF; 

b)  ujmowanie kosztów związanych z nabyciem jako koszty w okresach, w których koszty zostały poniesione i 
usługi zostały otrzymane, z wyjątkiem dotyczącym ujmowania kosztów emisji dłużnych lub kapitałowych 
papierów wartościowych zgodnie z MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja oraz MSSF 9 (1); 

c)  ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerw z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, które wynikają z początkowego ujęcia aktywów lub zobowiązań, z wyjątkiem rezerw z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, które wynikają z początkowego ujęcia wartości firmy, zgodnie z 
wymogami MSSF 3 i MSR 12 Podatek dochodowy w odniesieniu do połączeń jednostek; 

d)  ujmowanie jako wartość firmy ewentualnej nadwyżki przekazanego wynagrodzenia nad określonymi w dacie 
nabycia kwotami netto możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań; oraz 

e)  sprawdzanie utraty wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego została przypisana 
wartość firmy, przynajmniej raz w roku oraz za każdym razem, gdy istnieją wskazówki, że mogła nastąpić 
utrata wartości ośrodka, zgodnie z wymogami MSR 36 Utrata wartości aktywów w odniesieniu do wartości 
firmy nabytej w ramach połączenia jednostek. 
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(1) Jeżeli jednostka stosuje te zmiany, lecz jeszcze nie stosuje MSSF 9, odniesienie do MSSF 9 w tych zmianach należy rozumieć jako 
odniesienie do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. 



B33B  Paragrafy 21 A i B33 A stosuje się również do utworzenia wspólnego działania, wyłącznie jeżeli istniejące 
przedsięwzięcie, zgodnie z definicją w MSSF 3, stanowi wkład do wspólnego działania w chwili jego utworzenia 
wnoszony przez jedną ze stron uczestniczących we wspólnym działaniu. Paragrafy te nie mają jednak 
zastosowania do utworzenia wspólnego działania, jeżeli wszystkie strony uczestniczące we wspólnym działaniu 
wnoszą do wspólnego działania jedynie aktywa lub grupy aktywów, które nie stanowią przedsięwzięć w chwili 
jego utworzenia. 

B33C  Wspólnik wspólnego działania może zwiększyć swój udział we wspólnym działaniu, w którym działalność 
wspólnego działania stanowi przedsięwzięcie, zgodnie z definicją w MSSF 3, poprzez nabycie dodatkowego 
udziału we wspólnym działaniu. W takich przypadkach uprzednio posiadane udziały we wspólnym działaniu nie 
podlegają ponownej wycenie, o ile wspólnik wspólnego działania zachowuje współkontrolę. 

B33D  Paragrafy 21 A i B33 A–B33C nie mają zastosowania do nabycia udziału we wspólnym działaniu, jeżeli strony 
sprawujące współkontrolę, w tym jednostka nabywająca udział we wspólnym działaniu, znajdują się pod 
wspólną kontrolą tej samej jednostki dominującej lub jednostek dominujących najwyższego szczebla zarówno 
przed nabyciem, jak i po nabyciu, a kontrola ta nie jest tymczasowa. 

W załączniku C dodano paragraf C1AA oraz paragraf C14 A i dotyczący go nagłówek. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

… 

C1AA Na podstawie dokumentu Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych działaniach (Zmiany MSSF 11), opubliko
wanego w maju 2014 r., zmieniono nagłówek po paragrafie B33 oraz dodano paragrafy 21 A, B33 A–B33D i 
C14 A i dotyczące ich nagłówki. Jednostka stosuje te zmiany prospektywnie w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. i później. Wcześniejsze stosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka 
zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt. 

… 

Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych działaniach 

C14 A Na podstawie dokumentu Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych działaniach (Zmiany MSSF 11), opubliko
wanego w maju 2014 r., zmieniono nagłówek po paragrafie B33 oraz dodano paragrafy 21 A, B33 A–B33D 
i C1AA i dotyczące ich nagłówki. Jednostka stosuje te zmiany prospektywnie w odniesieniu do nabycia udziałów 
we wspólnych działaniach, w których działalność wspólnego działania stanowi przedsięwzięcie, zgodnie z 
definicją w MSSF 3, do tych przypadków nabycia, które mają miejsce od początku pierwszego okresu, w którym 
jednostka stosuje te zmiany. W związku z tym nie dokonuje się korekty kwot ujętych z tytułu przypadków 
nabycia udziałów we wspólnych działaniach, które miały miejsce w poprzednich okresach. 

Powiązane zmiany w MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 
pierwszy 

Paragraf 39 W został dodany. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

… 

39 W  Na podstawie dokumentu Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych działaniach (Zmiany MSSF 11), opublikowanego 
w maju 2014 r., zmieniono paragraf C5. Jednostka stosuje tę zmianę w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. i później. Jeżeli jednostka stosuje powiązane zmiany MSSF 11 
wynikające z dokumentu Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych działaniach (Zmiany MSSF 11) w odniesieniu do 
wcześniejszego okresu, tę zmianę paragrafu C5 stosuje się w odniesieniu do tego wcześniejszego okresu. 

W dodatku C zmieniono paragraf C5. 
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Dodatek C 

Zwolnienia dotyczące połączeń jednostek 

… 

C5  Zwolnienie odnoszące się do dokonanych w przeszłości połączeń jednostek odnosi się także do mających miejsce w 
przeszłości transakcji nabycia inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, udziałów we wspólnych przedsięwzięciach 
oraz udziałów w we wspólnych działaniach, w których działalność wspólnego działania stanowi przedsięwzięcie, 
zgodnie z definicją w MSSF 3. Ponadto data przyjęta w paragrafie C1 odnosi się w równym stopniu do wszystkich 
tego rodzaju transakcji nabycia.  
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