
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2343 

z dnia 15 grudnia 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 Sprawozdawczości 

Finansowej 5 i 7 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 19 i 34 

(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 25 września 2014 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała 
dokument Annual Improvements to International Financial Reporting Standards 2012–2014 Cycle (coroczne 
zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w okresie 2012–2014, „coroczne 
zmiany”) w ramach regularnej procedury wprowadzania zmian, która ma na celu udoskonalenie i doprecy
zowanie tych standardów. Zmiany te mają na celu rozwiązanie niemających pilnego charakteru, ale koniecznych 
kwestii omawianych przez RMSR w ramach cyklu prac w odniesieniu do niespójności w Międzynarodowych 
Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowych Standardach Rachunkowych (MSR) oraz 
konieczności wyjaśnienia brzmienia tych standardów. 

(3)  Zmiany do MSSF 7 powodują w konsekwencji wprowadzenie zmian do MSSF 1 w celu zapewnienia spójności 
pomiędzy międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. 

(4)  Konsultacje z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej potwierdziły, że zmiany do MSSF 5 
i 7 oraz MSR 19 i 34 spełniają techniczne 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 

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 wprowadza się następujące zmiany: następujące międzynarodowe 
standardy sprawozdawczości finansowej i międzynarodowe standardy rachunkowości zmienia się zgodnie z 
załącznikiem do niniejszego rozporządzenia: 

a)  MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana zmienia się zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia; 

b)  MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 

c)  MSR 19 Świadczenia pracownicze zmienia się zgodnie z załącznikiem 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). 



d)  MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 

e)  MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy zostaje zmieniony 
zgodnie ze zmianami MSSF 7 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 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 15 grudnia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Roczne zmiany MSSF Okres 2012-2014 

Zmiany 

MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana 

Zmieniono paragrafy 26–29 i związane z nimi podtytuły oraz dodano paragrafy 26 A i 44L. 

Zmiany w planie sprzedaży lub w planie wydania właścicielom 

26.  Jeśli jednostka zaklasyfikowała składnik aktywów (lub grupę do zbycia) jako przeznaczony do sprzedaży lub 
jako przeznaczony do wydania właścicielom, ale kryteria określone w paragrafach 7–9 (w przypadku aktywów 
przeznaczonych do sprzedaży) lub w paragrafie 12 A (w przypadku aktywów przeznaczonych do wydania 
właścicielom) nie są już spełniane, jednostka zaprzestaje klasyfikacji tego składnika aktywów (lub grupy do 
zbycia) jako przeznaczonego do sprzedaży lub, odpowiednio, przeznaczonego do wydania właścicielom. W 
takich przypadkach jednostka stosuje wytyczne określone w paragrafach 27–29 w celu ujęcia tej zmiany, chyba 
że zastosowanie ma paragraf 26 A. 

26 A Jeżeli jednostka dokonuje przeklasyfikowania składnika aktywów (lub grupy do zbycia) bezpośrednio z przezna
czenia do sprzedaży na przeznaczenie do wydania właścicielom lub bezpośrednio z przeznaczenia do wydania 
właścicielom na przeznaczenie do sprzedaży, zmianę w klasyfikacji uznaje się za kontynuację oryginalnego 
planu zbycia. Jednostka: 

a)  nie stosuje wskazówek określonych w paragrafach 27–29 w celu ujęcia tej zmiany. Jednostka stosuje wymogi 
dotyczące klasyfikacji, prezentacji i wyceny określone w niniejszym MSSF, które mają zastosowanie do nowej 
metody zbycia; 

b)  dokonuje wyceny składnika aktywów trwałych (lub grupy do zbycia), stosując się do wymogów paragrafu 15 
(jeżeli został przeklasyfikowany jako przeznaczony do sprzedaży) lub 15 A (jeżeli został przeklasyfikowany 
jako przeznaczony do wydania właścicielom) i ujmuje ograniczenie lub wzrost wartości godziwej pomniej
szonej o koszty sprzedaży/koszty wydania składnika aktywów trwałych (lub grupy do zbycia), stosując się do 
wymogów określonych w paragrafach 20–25; 

c)  nie zmienia daty klasyfikacji zgodnie z paragrafami 8 i 12 A. Nie wyklucza to przedłużenia okresu 
wymaganego do dokonania sprzedaży lub wydania właścicielom, jeśli spełnione są warunki określone w 
paragrafie 9. 

27.  Jednostka wycenia składnik aktywów (lub grupy do zbycia), który nie jest już klasyfikowany jako przeznaczony 
do sprzedaży lub przeznaczony do wydania właścicielom (lub nie wchodzi już w skład grupy do zbycia zaklasy
fikowanej jako przeznaczona do sprzedaży lub przeznaczona do wydania właścicielom) w niższej z następu
jących kwot: 

a)  jego wartości bilansowej z dnia poprzedzającego klasyfikację tego składnika (lub grupy do zbycia) jako 
przeznaczonego do sprzedaży lub przeznaczonego do wydania właścicielom, skorygowanej o amortyzację 
lub aktualizację wyceny, która zostałaby ujęta, gdyby składnik ten (lub grupa do zbycia) nie został zaklasyfi
kowany jako przeznaczony do sprzedaży lub przeznaczony do wydania właścicielom; i 

b)  jego wartości odzyskiwalnej z dnia podjęcia decyzji o jego niesprzedawaniu lub niewydaniu. [przypis 
pominięty] 

28.  Jednostka uwzględnia wymaganą korektę wartości bilansowej składnika aktywów trwałych, który przestał być 
klasyfikowany jako przeznaczony do sprzedaży lub przeznaczony do wydania właścicielom, w wyniku 
finansowym [przypis pominięty] z działalności kontynuowanej w okresie, w którym kryteria zawarte 
odpowiednio w paragrafach 7–9 lub paragrafie 12 A nie są już spełniane. Sprawozdania finansowe za okresy, 
począwszy od klasyfikacji udziału jako przeznaczonego do sprzedaży lub przeznaczonego do wydania 
właścicielom, są odpowiednio korygowane, jeżeli grupa do zbycia lub składnik aktywów trwałych, które 
przestały być klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży lub przeznaczone do wydania właścicielom, to 
jednostka zależna, wspólne działanie, wspólne przedsięwzięcie, jednostka stowarzyszona lub część udziałów we 
wspólnym przedsięwzięciu lub jednostce stowarzyszonej. Jednostka prezentuje korektę w tym samym miejscu 
sprawozdania z całkowitych dochodów stosowanym do prezentacji zysku lub straty, jeżeli takowe występują, 
ujętych zgodnie z paragrafem 37. 

29.  Jeśli jednostka usuwa pojedynczy składnik aktywów lub zobowiązanie z grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako 
przeznaczona do sprzedaży, pozostałe aktywa i zobowiązania wchodzące w skład grupy do zbycia, które mają 
zostać sprzedane, są nadal wyceniane jako grupa, tylko jeśli grupa ta spełnia kryteria zawarte w 
paragrafach 7–9. 29 Jeśli jednostka usuwa pojedynczy składnik aktywów lub zobowiązanie z grupy do zbycia 
zaklasyfikowanej jako przeznaczona do wydania właścicielom, pozostałe aktywa i zobowiązania wchodzące w 
skład grupy do zbycia, które mają zostać wydane właścicielom, są nadal wyceniane jako grupa, tylko jeśli grupa 
ta spełnia kryteria zawarte w paragrafie 12 A. W przeciwnym wypadku aktywa trwałe pozostałe w grupie, które 
indywidualnie spełniają kryteria klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży (lub przeznaczone do wydania 
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właścicielom), powinny być indywidualnie wyceniane w kwocie niższej z ich wartości bilansowej i wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży (lub koszty doprowadzenia do wydania 
właścicielom) z tego dnia. Te aktywa trwałe, które nie spełniają wymaganych kryteriów przeznaczenia do 
sprzedaży, przestają być klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z paragrafem 26. Te aktywa 
trwałe, które nie spełniają wymaganych kryteriów przeznaczenia do wydania właścicielom, przestają być klasyfi
kowane jako przeznaczone do wydania właścicielom zgodnie z paragrafem 26. 

… 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

… 

44L  Na podstawie dokumentu Roczne zmiany MSSF Okres 2012-2014, opublikowanego we wrześniu 2014 r., 
zmieniono paragrafy 26-29 oraz dodano paragraf 26 A. Jednostka stosuje te zmiany prospektywnie zgodnie z 
MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów do zmian w metodzie 
zbycia mających miejsce w okresach rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. i później. Wcześniejsze 
zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, fakt 
ten ujawnia. 

Zmiany do 

MSSF 7 Instrumenty finansowe: Ujawnianie informacji 

Zmieniono paragraf 44R i dodano paragraf 44AA. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

… 

44R  Na podstawie dokumentu Ujawnianie informacji – Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 
(Zmiany MSSF 7), opublikowanego w grudniu 2011 r., dodano paragrafy 13 A–13F oraz B40–B53. Jednostka 
stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. i później. 
Jednostka ujawnia informacje wymagane na mocy tych zmian retrospektywnie. 

… 

44AA  Na podstawie dokumentu Roczne zmiany MSSF Okres 2012-2014, opublikowanego we wrześniu 2014 r., 
zmieniono paragrafy 44R i B30 oraz dodano paragraf B30 A. Jednostka stosuje te zmiany retrospektywnie 
zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. i później, chyba że nie musi ona stosować zmian 
paragrafów B30 i B30 A do któregokolwiek okresu rozpoczynającego się przed rocznym okresem, w 
odniesieniu do którego jednostka po raz pierwszy stosuje te zmiany. Wcześniejsze zastosowanie zmian 
paragrafów 44R, B30 i B30 A jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do 
wcześniejszego okresu, fakt ten ujawnia. 

W załączniku B zmieniono paragraf B30 i dodano paragraf B30 A. 

Utrzymanie zaangażowania (paragraf 42C) 

… 

B30  Jednostka nie utrzymuje zaangażowania w przeniesionym składniku aktywów finansowych, jeżeli w ramach 
przeniesienia ani nie zachowuje żadnych umownych praw lub obowiązków związanych z przeniesionym 
składnikiem aktywów finansowych, ani też nie nabywa nowych umownych praw lub obowiązków związanych z 
przeniesionym składnikiem aktywów finansowych. Jednostka nie utrzymuje zaangażowania w przeniesionym 
składniku aktywów finansowych, jeżeli nie ma ani udziału w przyszłych wynikach przeniesionego składnika 
aktywów finansowych, ani obowiązku dokonywania w przyszłości w jakichkolwiek okolicznościach płatności w 
odniesieniu do przeniesionego składnika aktywów finansowych. Pojęcie „płatność” w tym kontekście nie 
obejmuje przepływów pieniężnych przeniesionego składnika aktywów finansowych, które pobiera jednostka i 
która ma obowiązek przekazać je stronie otrzymującej. 
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B30 A  Kiedy jednostka przenosi składnik aktywów finansowych, może pozostawić sobie prawo do obsługi tego 
składnika za opłatą przewidzianą na przykład w umowie obsługi. Jednostka ocenia umowę o obsługę zgodnie z 
wytycznymi określonymi w paragrafach 42C i B30 w celu podjęcia decyzji, czy utrzymuje ona zaangażowanie w 
związku z umową o obsługę do celów spełnienia wymogów dotyczących ujawniania informacji. Na przykład, 
podmiot obsługujący może utrzymywać zaangażowanie w przeniesionym składniku aktywów finansowych do 
celów spełniania wymogów dotyczących ujawniania informacji, jeżeli opłata za obsługę zależy od kwoty lub 
rozkładu w czasie przepływów pieniężnych z przeniesionego składnika aktywów finansowych. W podobny 
sposób podmiot obsługujący utrzymuje zaangażowanie do celów spełnienia wymogów dotyczących ujawniania 
informacji, jeżeli ustalona opłata nie zostałaby wpłacona w całości z powodu niedostatecznych wyników 
przeniesionego składnika aktywów finansowych. W tych przykładach podmiot obsługujący ma udział w 
przyszłych wynikach przeniesionego składnika aktywów finansowych. Ocena ta jest niezależna od tego, czy 
zgodnie z oczekiwaniami opłata, która ma zostać otrzymana, będzie wystarczającą kompensatą za świadczoną 
przez jednostkę obsługę. 

Późniejsze poprawki 

MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 

Dodano paragraf 39AA. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

… 

39AA  Na podstawie dokumentu Roczne zmiany MSSF Okres 2012-2014, opublikowanego w grudniu 2014 r., dodano 
paragraf E4 A. Jednostka stosuje tę zmianę w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2016 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu 
do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt. 

W załączniku E dodano paragraf E4 A. 

Ujawnianie informacji dotyczących instrumentów finansowych 

… 

E4 A  Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy może stosować przepisy przejściowe określone w paragrafie 44AA w 
MSSF 7. 

Zmiana 

MSR 19 Świadczenia pracownicze 

Zmieniono paragraf 83 oraz dodano paragrafy 176–177. 

Założenia aktuarialne: stopa dyskontowa 

83.  Stopę stosowaną do dyskontowania zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia (zarówno 
realizowanych za pośrednictwem funduszu, jak i bez funduszu) ustala się na podstawie występujących 
na koniec okresu sprawozdawczego rynkowych stóp zwrotu z wysoko ocenianych obligacji przedsię
biorstw. W przypadku walut, w odniesieniu do których nie istnieje rozwinięty rynek takich wysoko 
ocenianych obligacji przedsiębiorstw stosuje się (występujące na koniec okresu sprawozdawczego) 
rynkowe stopy zwrotu obligacji skarbowych w danej walucie. Waluta i termin wykupu obligacji 
przedsiębiorstw lub obligacji skarbowych powinny być zgodne z walutą i szacunkowym terminem 
realizacji zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia. 

… 
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PRZEPISY PRZEJŚCIOWE ORAZ DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

… 

176.  Na podstawie dokumentu Roczne zmiany MSSF Okres 2012-2014, opublikowanego we wrześniu 2014 r., 
zmieniono paragraf 83 oraz dodano paragraf 177. Jednostka stosuje tę zmianę w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli 
jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt. 

177.  Jednostka stosuje zmianę wprowadzoną w paragrafie 176 z początkiem najwcześniejszego porównawczego 
okresu zaprezentowanego w pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przy zastosowaniu niniejszej 
zmiany. Początkową korektę wynikającą z zastosowania niniejszej zmiany ujmuje się w zyskach zatrzymanych 
na początku tego okresu. 

Zmiana 

MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa 

Zmieniono paragraf 16 A oraz dodano paragraf 56. 

Ujawnianie innych informacji 

16 A  W uzupełnieniu ujawnienia znaczących zdarzeń i transakcji zgodnie z paragrafami 15–15C, w 
informacji dodatkowej do swojego śródrocznego sprawozdania finansowego lub w innym miejscu 
śródrocznego sprawozdania finansowego jednostka uwzględnia następujące informacje. Następujące 
informacje są przedstawiane albo w śródrocznym sprawozdaniu finansowym, albo włączone poprzez 
odniesienie ze śródrocznego sprawozdania finansowego do innego rodzaju sprawozdania (np. 
sprawozdania zarządu lub sprawozdania na temat ryzyka), do których użytkownicy sprawozdania 
finansowego mają dostęp na tych samych warunkach i w tym samym terminie jak w przypadku 
śródrocznego sprawozdania finansowego. Jeżeli użytkownicy sprawozdania finansowego nie mają 
dostępu do informacji włączonych poprzez odniesienie na tych samych warunkach i w tym samym 
terminie, śródroczne sprawozdanie finansowy jest niekompletne. Informacje te ujawnia się zwykle za 
okres od początku roku obrotowego do dnia sporządzenia sprawozdania. 

a)  … 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

… 

56.  Na podstawie dokumentu Roczne zmiany MSSF Okres 2012-2014, opublikowanego w grudniu 2014 r., 
zmieniono paragraf 16 A. 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 
2016 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu 
do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.  
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