
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2406 

z dnia 18 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 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 1 

(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 18 grudnia 2014 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała zmiany 
Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 1 Prezentacja sprawozdań finansowych w dokumencie zatytułowanym 
Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji (ang. Disclosure Initiative). Zmiany te mają na celu zwiększenie 
skuteczności ujawniania informacji i zachęcenie przedsiębiorstw do stosowania zawodowego osądu podczas 
określania informacji, które mają zostać ujawnione w ich sprawozdaniach finansowych przy zastosowaniu 
MSR 1. 

(3)  Zmiany MSR 1 pociągają za sobą konieczność wprowadzenia zmian do MSR 34 i Międzynarodowego Standardu 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 celem zapewnienia spójności międzynarodowych standardów rachun
kowości. 

(4)  Konsultacje z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej potwierdziły, że zmiany MSR 1 
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) 1 Prezentacja sprawozdań finansowych zmienia się zgodnie z 
załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 

b)  MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 
Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji zmienia się zgodnie ze zmianami MSR 1, jak określono w załączniku 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. 
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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 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 18 grudnia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji 

(Zmiany MSR 1) 

Zmiany 

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych 

Zmieniono paragrafy 10, 31, 54–55, 82 A, 85, 113–114, 117, 119 i 122, dodano paragrafy 30 A, 55 A, 85 A–85B i 
139P oraz usunięto paragrafy 115 i 120. Paragrafy 29–30, 112, 116, 118 i 121 nie zostały zmienione, ale włączono je 
dla ułatwienia orientacji. 

Pełne sprawozdanie finansowe 

10.  Pełne sprawozdania finansowe składają się z: 

a)  sprawozdania z sytuacji finansowej na koniec okresu; 

b)  sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za dany okres; 

c)  sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za dany okres; 

d)  sprawozdania z przepływów pieniężnych za dany okres; 

e)  informacji dodatkowej zawierającej istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje 
objaśniające; 

ea)  informacji porównawczych w odniesieniu do poprzedniego okresu, jak określono w paragrafach 38 
i 38 A, oraz 

f)  sprawozdania z sytuacji finansowej na początek poprzedniego okresu, jeżeli jednostka zastosowała 
zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie lub dokonała retrospektywnego przekształcenia 
pozycji w sprawozdaniach finansowych lub przeklasyfikowała pozycje w sprawozdaniach 
finansowych zgodnie z paragrafami 40 A–40D. 

Jednostka może stosować inne tytuły sprawozdań niż te zastosowane w niniejszym standardzie. 
Przykładowo jednostka może stosować tytuł „sprawozdanie z całkowitych dochodów” zamiast 
„sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów”. 

… 

Istotność i agregowanie 

29.  Każdą istotną klasę podobnych pozycji jednostka prezentuje odrębnie. Pozycje odmienne pod względem 
rodzaju lub funkcji jednostka prezentuje odrębnie, chyba że są one nieistotne. 

30.  Sprawozdanie finansowe wynika z przetworzenia dużej liczby transakcji lub innych zdarzeń, które są 
pogrupowane w klasy zgodnie z ich rodzajem lub funkcją. Końcowym etapem procesu grupowania i klasyfikacji 
jest przedstawienie skomasowanych i sklasyfikowanych danych, tworzących poszczególne pozycje składowe 
sprawozdania finansowego. Jeżeli dana pozycja składowa nie jest istotna, łączy się ją z innymi pozycjami 
składowymi prezentowanymi w sprawozdaniu finansowym albo w informacji dodatkowej. Pozycja może być nie 
dość istotna, aby uzasadniona była jej oddzielna prezentacja w sprawozdaniu finansowym, tym niemniej jej 
oddzielne zaprezentowanie w informacji dodatkowej może być uzasadnione. 

30 A  Stosując niniejszy standard i inne MSSF, jednostka decyduje, biorąc pod uwagę wszystkie istotne fakty i 
okoliczności, w jaki sposób grupuje informacje w sprawozdaniu finansowym, w tym w informacji dodatkowej. 
Jednostka nie ogranicza zrozumiałości swojego sprawozdania finansowego przez zawieranie w istotnych 
informacjach informacji nieistotnych lub poprzez agregowanie istotnych pozycji, które mają różny charakter lub 
różne funkcje. 
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31.  Niektóre MSSF określają informacje, które muszą zostać uwzględnione w sprawozdaniu finansowym, w tym w 
informacji dodatkowej. Jednostka nie ma obowiązku ujawniania określonych informacji wymaganych przez MSSF, 
jeżeli informacje wynikające z tego ujawnienia nie są istotne. Ma to zastosowanie również w przypadku gdy MSSF 
zawiera wykaz konkretnych wymogów lub uznaje je za wymogi minimalne. Jednostka rozważa również 
ujawnienie dodatkowych informacji, jeśli spełnienie konkretnych wymogów MSSF nie wystarcza, aby umożliwić 
użytkownikom sprawozdania finansowego zrozumienie wpływu poszczególnych transakcji, innych zdarzeń i 
warunków na sytuację finansową i wyniki finansowe działalności jednostki. 

… 

Informacje, które przedstawia się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

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

a)  … 

55.  W sprawozdaniu z sytuacji finansowej jednostka prezentuje dodatkowe pozycje (w tym poprzez podział 
pozycji wymienionych w paragrafie 54), grupy pozycji i sumy cząstkowe, jeżeli taki sposób prezentacji 
jest przydatny dla zrozumienia sytuacji finansowej jednostki. 

55 A  Jeżeli jednostka prezentuje sumy cząstkowe zgodnie z paragrafem 55, sumy te: 

a)  zawierają pozycje składające się z kwot ujętych i wycenionych zgodnie z MSSF; 

b)  są prezentowane i oznaczone w sposób, który sprawia, że pozycje, z których składa się suma cząstkowa, są 
jasne i zrozumiałe; 

c)  są ujmowane w sposób ciągły w kolejnych okresach, zgodnie z paragrafem 45; oraz 

d)  nie są prezentowane z większą wagą niż sumy cząstkowe oraz sumy wymagane w MSSF w odniesieniu do 
sprawozdania z sytuacji finansowej. 

… 

Informacje przedstawiane w sekcji dotyczącej innych całkowitych dochodów 

82 A  W sekcji dotyczącej innych całkowitych dochodów są prezentowane następujące pozycje dla kwot za 
dany okres: 

a) składniki innych całkowitych dochodów (z wyłączeniem kwot, o których mowa w pkt b)), sklasyfi
kowane według rodzaju oraz zgrupowane w te kwoty, które zgodnie z innymi MSSF: 

(i)  nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty oraz 

(ii)  zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków. 

b)  udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 
rozliczanych zgodnie z metodą praw własności, w podziale na pozycje, które zgodnie z innymi 
MSSF: 

(i)  nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty oraz 

(ii)  zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków. 

… 

85.  W sprawozdaniu (sprawozdaniach) z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów jednostka 
prezentuje dodatkowe pozycje (w tym poprzez podział pozycji wymienionych w paragrafie 82), grupy 
pozycji i sumy cząstkowe, jeżeli taki sposób prezentacji jest przydatny dla zrozumienia finansowych 
wyników działalności jednostki. 

85 A  Jeżeli jednostka prezentuje sumy cząstkowe zgodnie z paragrafem 85, sumy te: 

a)  zawierają pozycje składające się z kwot ujętych i wycenionych zgodnie z MSSF; 

b)  są prezentowane i oznaczone w sposób, który sprawia, że pozycje, z których składa się suma cząstkowa, są 
jasne i zrozumiałe; 
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c)  są ujmowane w sposób ciągły w kolejnych okresach, zgodnie z paragrafem 45; oraz 

d)  nie są prezentowane z większą wagą niż sumy cząstkowe oraz sumy wymagane w MSSF w odniesieniu do 
sprawozdania (sprawozdań) z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów. 

85B  W sprawozdaniu (sprawozdaniach) z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów jednostka prezentuje 
pozycje, które uzgadniają wszelkie sumy cząstkowe prezentowane zgodnie z paragrafem 85 z sumami 
cząstkowymi lub sumami wymaganymi w MSSF w odniesieniu do takiego sprawozdania (takich sprawozdań). 

… 

Struktura 

112.  Informacje dodatkowe: 

a)  prezentują informacje na temat podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego i szczegółowych 
stosowanych zasad (polityki) rachunkowości zgodnie z paragrafami 117–124; 

b)  ujawniają informacje wymagane przez MSSF, jeżeli nie są one prezentowane gdzie indziej w 
sprawozdaniu finansowym, oraz 

c)  dostarczają informacji, które nie są prezentowane gdzie indziej w sprawozdaniu finansowym, lecz 
są potrzebne do jego zrozumienia. 

113.  Jednostka prezentuje informacje dodatkowe w sposób usystematyzowany, jeśli jest to możliwe w 
praktyce. Przy ustalaniu usystematyzowanego sposobu prezentacji jednostka uwzględnia wpływ na 
zrozumiałość i porównywalność swoich sprawozdań finansowych. W odniesieniu do każdej pozycji 
zawartej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w sprawozdaniu (sprawozdaniach) z zysków lub 
strat i innych całkowitych dochodów, w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym i w sprawozdaniu 
z przepływów pieniężnych jednostka zamieszcza odsyłacze do wszelkich odnośnych informacji 
zawartych w informacjach dodatkowych. 

114.  Przykłady systematycznego porządkowania lub grupowania informacji dodatkowych obejmują: 

a)  przykładanie wagi do obszarów działalności, które jednostka uznaje za najbardziej przydatne do 
zrozumienia jej wyników finansowych działalności i jej sytuacji finansowej, na przykład poprzez 
grupowanie informacji o konkretnych rodzajach działalności operacyjnej; 

b)  grupowanie informacji na temat pozycji wycenianych podobnie, takich jak aktywa wyceniane według 
wartości godziwej; lub 

c)  zachowanie kolejności pozycji w sprawozdaniu (sprawozdaniach) z zysków lub strat i innych całkowitych 
dochodów oraz w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, a mianowicie: 

(i)  stwierdzenie zgodności z MSSF (zob. paragraf 16); 

(ii)  istotne zasady (polityki) rachunkowości (zob. paragraf 117); 

(iii)  informacje uzupełniające do pozycji zaprezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w 
sprawozdaniu (sprawozdaniach) z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, w sprawozdaniu 
ze zmian w kapitale własnym i w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, w kolejności, w której 
poszczególne sprawozdania i zawarte w nich pozycje są prezentowane, oraz 

(iv)  inne informacje dotyczące: 

1)  zobowiązań warunkowych (zob. MSR 37) oraz nieujętych zobowiązań wynikających z zawartych 
umów, oraz 

2)  informacji niefinansowych, np. cele i polityka zarządzania ryzykiem finansowym jednostki (zob. 
MSSF 7). 

115.  [usunięty] 

116.  Jednostka może prezentować informacje na temat podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego i zasad 
(polityki) rachunkowości jako oddzielną część sprawozdania finansowego. 
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Ujawnianie zasad (polityki) rachunkowości 

117.  Jednostka ujawnia znaczące zasady (polityki) rachunkowości, obejmujące: 

a)  zasadę (zasady) wyceny zastosowaną(e) przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, oraz 

b)  inne stosowane zasady (politykę) rachunkowości, które są potrzebne do zrozumienia sprawozdania 
finansowego. 

118.  Ważne jest, aby poinformować użytkowników o zastosowanej w sprawozdaniu finansowym zasadzie (zasadach) 
wyceny (na przykład koszt historyczny, aktualna cena nabycia, wartość netto możliwa do uzyskania, wartość 
godziwa lub wartość odzyskiwalna), ponieważ tworzą one podstawę sporządzenia całego sprawozdania 
finansowego mającą istotny wpływ na analizy przeprowadzane przez użytkowników. Jeżeli w sprawozdaniu 
finansowym jednostka stosuje więcej niż jedną zasadę wyceny, na przykład wówczas, gdy dokonuje się 
aktualizacji wyceny pewnych klas aktywów, wystarczy wskazać kategorie aktywów lub zobowiązań, których 
dotyczy dana zasada wyceny. 

119.  Podejmując decyzję o ujawnieniu konkretnej zasady (polityki) rachunkowości, kierownictwo bierze pod uwagę to, 
czy informacja taka pomogłaby użytkownikom w zrozumieniu sposobu, w jaki transakcje, inne zdarzenia i 
warunki wpływają na wyniki finansowe i sytuację finansową jednostki. Każda jednostka bierze pod uwagę 
charakter swojej działalności oraz zasady (politykę) rachunkowości, jakich ujawnienia użytkownicy jej sprawozdań 
finansowych oczekiwaliby od tego rodzaju jednostki. Ujawnienie konkretnych zasad (polityki) rachunkowości jest 
szczególnie przydatne dla użytkowników, gdy zasady te są wybrane spośród alternatyw dopuszczonych w MSSF. 
Przykładem może być ujawnienie informacji, czy jednostka stosuje wartość godziwą czy model ceny nabycia lub 
kosztu wytworzenia w odniesieniu do posiadanej nieruchomości inwestycyjnej (zob. MSR 40 Nieruchomości 
inwestycyjne). Niektóre MSSF szczegółowo wymagają ujawnienia konkretnych zasad (polityki) rachunkowości, w 
tym zasad przyjętych w wyniku wyboru dokonanego przez kierownictwo spośród różnych zasad, które są 
dozwolone. Na przykład MSR 16 wymaga ujawnienia zasad wyceny dla klas rzeczowych aktywów trwałych. 

120.  [usunięty] 

121.  Dana zasada rachunkowości może być istotna z powodu charakteru działalności prowadzonej przez jednostkę, 
nawet jeśli kwoty za okres bieżący i za okresy poprzedzające nie są istotne. Właściwe jest również ujawnienie 
każdej istotnej zasady (polityki) rachunkowości, która nie jest wymagana przez MSSF, lecz jest wybrana i 
stosowana przez jednostkę zgodnie z MSR 8. 

122.  Jednostka ujawnia, wraz ze znaczącymi zasadami (polityką) rachunkowości lub innymi informacjami 
dodatkowymi, subiektywne oceny – poza tymi, które wymagają szacunków (zob. paragraf 125) 
– których dokonało kierownictwo w procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości jednostki, a 
które mają najbardziej istotny wpływ na kwoty ujęte w sprawozdaniu finansowym. 

… 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE ORAZ DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

… 

139P  Na podstawie dokumentu Disclosure Initiative (Amendments to IAS 1), opublikowanego w grudniu 2014 r., 
zmieniono paragrafy 10, 31, 54–55, 82 A, 85, 113–114, 117, 119 i 122, dodano paragrafy 30 A, 55 A 
i 85 A–85B oraz usunięto paragrafy 115 i 120. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jednostki nie są 
zobowiązane do ujawniania informacji wymaganych zgodnie z paragrafami 28–30 MSR 8 w odniesieniu do tych 
zmian. 

Odnośne zmiany innych standardów 

MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji 

Zmieniono paragraf 21 oraz dodano paragraf 44BB. 

Zasady (polityka) rachunkowości 

21.  Zgodnie z paragrafem 117 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowanym w 2007 r.) jednostka 
ujawnia znaczące zasady (polityki) rachunkowości, obejmujące podstawę (lub podstawy) wyceny przyjęte do 
sporządzenia sprawozdania finansowego oraz pozostałe zastosowane zasady (politykę) rachunkowości, które są 
konieczne dla zrozumienia sprawozdania finansowego. 

… 
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DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

… 

44BB  Na podstawie dokumentu Disclosure Initiative (Amendments to IAS 1), opublikowanego w grudniu 2014 r., 
zmieniono paragrafy 21 i B5. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2016 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie tych zmian. 

W załączniku B zmieniono paragraf B5. 

Ujawnianie innych informacji – zasady (polityka) rachunkowości (paragraf 21) 

B5  Paragraf 21 wymaga ujawnienia podstawy (lub podstaw) wyceny stosowanych przy sporządzeniu sprawozdania 
finansowego, jak również innych przyjętych zasad rachunkowości mających znaczenie dla zrozumienia 
sprawozdania finansowego. W przypadku instrumentów finansowych wymagane może być ujawnienie następu
jących informacji: 

a)  … 

Paragraf 122 MSR 1 (zaktualizowanego w 2007 r.) wymaga także, aby jednostka ujawniła, wraz ze znaczącymi 
zasadami (polityką) rachunkowości lub innymi informacjami dodatkowymi, subiektywne oceny – poza tymi, które 
wymagają szacunków – których dokonało kierownictwo w procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości jednostki, 
a które mają najbardziej istotny wpływ na kwoty ujęte w sprawozdaniu finansowym. 

MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa 

Zmieniono paragraf 5 oraz dodano paragraf 57. 

TREŚĆ ŚRÓDROCZNEGO RAPORTU FINANSOWEGO 

5.  MSR 1 definiuje pełne sprawozdania finansowe jako składające się z następujących części: 

… 

e)  informacji dodatkowych zawierających istotne zasady (polityki) rachunkowości oraz inne informacje 
objaśniające, 

… 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

… 

57.  Na podstawie dokumentu Disclosure Initiative (Amendments to IAS 1), opublikowanego w grudniu 2014 r., 
zmieniono paragraf 5. Jednostka stosuje tę zmianę w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 
1 stycznia 2016 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie tej zmiany.  
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