
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1703 

z dnia 22 września 2016 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 10 i 12 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28 

(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)  Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunkowości 
oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 października 2008 r. 

(2)  W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała pod 
tytułem Jednostki inwestycyjne: Stosowanie wyjątku w zakresie konsolidacji zmiany Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i 12 Ujawnianie informacji na temat 
udziałów w innych jednostkach oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 28 Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. Zmiany mają na celu wyjaśnienie wymogów dotyczących rachun
kowości jednostek inwestycyjnych oraz wprowadzenie ułatwień w określonych okolicznościach. 

(3)  Zmiany MSSF 10 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 odczytywać jako odniesienia do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie 
i wycena. 

(4)  Konsultacje z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej potwierdziły, że zmiany MSSF 10 
i 12 oraz MSR 28 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, 
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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). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

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

a)  Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe zmienia 
się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 

b)  MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach zmienia się zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia; 

c) Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięw
zięciach zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

2. Wszelkie odniesienia do MSSF 9 zawarte w załączniku do niniejszego rozporządzenia odczytuje się jako 
odniesienia do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. 

Artykuł 2 

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa w art. 1 ust. 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 22 września 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Jednostki inwestycyjne: Stosowanie wyjątku w zakresie konsolidacji 

(Zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28) 

Zmiany 

MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe 

Zmieniono paragrafy 4 i 32 oraz dodano paragrafy 4 A–4B. Paragrafy 31 i 33 nie zostały zmienione, ale włączono je 
dla ułatwienia orientacji. 

ZAKRES 

4.  Podmiot, który jest jednostką dominującą, prezentuje skonsolidowane sprawozdania finansowe. Niniejszy MSSF 
stosuje się do wszystkich jednostek, z następującymi wyjątkami: 

a)  jednostka dominująca nie musi prezentować skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli spełnia 
wszystkie następujące kryteria: 

(i)  jest jednostką zależną od jednostki, która posiada w niej całościowy udział, albo od jednostki posiadającej 
w niej udział częściowy i jej pozostali właściciele, w tym nieuprawnieni do głosowania w innych okolicz
nościach, zostali poinformowani, że jednostka dominująca nie będzie prezentować skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego i nie zgłosili sprzeciwu w tej sprawie; 

(ii)  jej instrumenty dłużne lub kapitałowe nie znajdują się w publicznym obrocie (na krajowej lub zagranicznej 
giełdzie papierów wartościowych lub na rynku pozagiełdowym, w tym na rynkach lokalnych 
i regionalnych); 

(iii) nie złożyła, ani nie jest w trakcie składania, swojego sprawozdania finansowego w komisji papierów wartoś
ciowych, ani w innym organie regulującym, dla celów wprowadzenia instrumentów dowolnej klasy do 
publicznego obrotu; oraz 

(iv)  jednostka dominująca najwyższego lub średniego szczebla dla danej jednostki dominującej sporządza 
sprawozdania finansowe, które są publicznie dostępne i są zgodne z MSSF, w których jednostki zależne są 
skonsolidowane lub wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z niniejszym 
MSSF. 

b)  [usunięty] 

c)  [usunięty] 

4 A  Niniejszego MSSF nie stosuje się do programów świadczeń po okresie zatrudnienia lub pozostałych programów 
długoterminowych świadczeń pracowniczych, do których ma zastosowanie MSR 19 Świadczenia pracownicze. 

4B  Jednostka dominująca, która jest jednostką inwestycyjną, nie musi prezentować skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, jeżeli zgodnie z paragrafem 31 niniejszego MSSF musi dokonać wyceny wszystkich swoich jednostek 
zależnych według wartości godziwej przez wynik finansowy. 

… 

JEDNOSTKI INWESTYCYJNE: WYJĄTEK W ZAKRESIE KONSOLIDACJI 

31.  Z wyjątkiem przypadku opisanego w paragrafie 32 jednostka inwestycyjna nie dokonuje konsolidacji 
swoich jednostek zależnych ani nie stosuje MSSF 3, gdy uzyskuje kontrolę nad inną jednostką. Zamiast 
tego jednostka inwestycyjna dokonuje wyceny inwestycji w jednostce zależnej według wartości godziwej 
przez wynik finansowy zgodnie z MSSF 9. 

32.  Niezależnie od wymogu określonego w paragrafie 31, jeżeli jednostka inwestycyjna posiada jednostkę zależną, która 
sama nie jest jednostką inwestycyjną i której głównym przedmiotem działalności i działalnością jest świadczenie 
usług związanych z działalnością inwestycyjną jednostki inwestycyjnej (zob. paragrafy B85C–B85E), jednostka 
inwestycyjna dokonuje konsolidacji tej jednostki zależnej zgodnie z paragrafami 19–26 niniejszego MSSF i stosuje 
wymogi MSSF 3 w odniesieniu do przejęcia takiej jednostki zależnej. 

23.9.2016 L 257/3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



33.  Jednostka dominująca jednostki inwestycyjnej dokonuje konsolidacji wszystkich jednostek, które kontroluje, w tym 
jednostek kontrolowanych za pośrednictwem jednostki zależnej będącej jednostką inwestycyjną, chyba że sama 
jednostka dominująca jest jednostką inwestycyjną. 

W załączniku B zmieniono paragrafy B85C i B85E. Paragrafy B85 A–B85B i B85D nie zostały zmienione, ale włączono 
je dla ułatwienia orientacji. 

USTALENIE, CZY JEDNOSTKA JEST JEDNOSTKĄ INWESTYCYJNĄ 

B85 A  Jednostka, oceniając, czy jest ona jednostką inwestycyjną, rozpatruje wszystkie fakty i okoliczności, w tym 
przedmiot swojej działalności i swoją strukturę. Jednostka, która posiada trzy elementy definicji jednostki 
inwestycyjnej określonej w paragrafie 27, jest jednostką inwestycyjną. Elementy definicji opisano bardziej 
szczegółowo w paragrafach B85B–B85M. 

Przedmiot działalności 

B85B  W definicji jednostki inwestycyjnej wymaga się, aby przedmiotem działalności jednostki było inwestowanie 
wyłącznie w celu osiągania wzrostu wartości inwestycji, przychodów z inwestycji (na przykład dywidendy, 
odsetek lub czynszu) lub w obu tych celach. Dokumenty wskazujące cele inwestycyjne jednostki, takie jak 
prospekt emisyjny jednostki, publikacje rozpowszechniane przez jednostkę oraz inne dokumenty dotyczące 
osoby prawnej lub spółki osobowej, zazwyczaj świadczą o przedmiocie działalności jednostki inwestycyjnej. 
Kolejnym dowodem może być sposób, w jaki jednostka przedstawia się innym podmiotom (na przykład 
potencjalnym inwestorom lub potencjalnym jednostkom, w których dokona inwestycji); na przykład jednostka 
może przedstawiać swoją działalność jako prowadzenie średnioterminowych inwestycji mających na celu wzrost 
ich wartości. Natomiast w przypadku jednostki, która przedstawia się jako inwestor, którego celem jest opraco
wywanie, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów wspólnie ze swoimi jednostkami, w których 
dokonuje inwestycji, przedmiot działalności jest niezgodny z przedmiotem działalności jednostki inwestycyjnej, 
ponieważ taka jednostka będzie uzyskiwać zwroty z działalności w zakresie opracowywania, wytwarzania 
i wprowadzania do obrotu produktów oraz ze swoich inwestycji (zob. paragraf B85I). 

B85C  Jednostka inwestycyjna może świadczyć usługi związane z inwestycjami (na przykład usługi w zakresie 
doradztwa inwestycyjnego, zarządzanie inwestycjami, wsparcie inwestycyjne i usługi administracyjne), 
bezpośrednio bądź też za pośrednictwem jednostki zależnej, stronom trzecim, jak również swoim inwestorom, 
nawet jeżeli działalność ta jest znacząca dla jednostki, pod warunkiem że jednostka ta zachowuje zgodność 
z definicją jednostki inwestycyjnej. 

B85D  Jednostka inwestycyjna może również uczestniczyć w następujących usługach związanych z inwestycjami, 
bezpośrednio bądź też za pośrednictwem jednostki zależnej, jeżeli działalność ta jest podejmowana w celu 
maksymalizacji zwrotów z inwestycji (wzrostu wartości inwestycji lub przychodów z inwestycji) w swoich 
jednostkach, w których dokonano inwestycji, i nie stanowi oddzielnej znaczącej działalności ani oddzielnego 
znaczącego źródła przychodu dla jednostki inwestycyjnej: 

(a)  świadczenie usług w zakresie zarządzania oraz doradztwa strategicznego na rzecz jednostki, w której 
dokonano inwestycji; oraz 

(b)  udzielanie wsparcia finansowego na rzecz jednostki, w której dokonano inwestycji, na przykład pożyczki, 
zobowiązania kapitałowego lub gwarancji. 

B85E  Jeżeli jednostka inwestycyjna posiada jednostkę zależną, która sama nie jest jednostką inwestycyjną i której 
głównym przedmiotem działalności i działalnością jest świadczenie usług związanych z inwestycjami lub 
prowadzenie działalności związanej z działalnością inwestycyjną jednostki inwestycyjnej, opisane 
w paragrafach B85C–B85D, na rzecz jednostki lub innych podmiotów, jednostka inwestycyjna dokonuje 
konsolidacji tej jednostki zależnej zgodnie z paragrafem 32. Jeżeli jednostka zależna, która świadczy usługi 
związane z inwestycjami lub prowadzi działalność związaną z inwestycjami, sama jest jednostką inwestycyjną, 
jednostka dominująca jednostki inwestycyjnej wycenia tę jednostkę zależną według wartości godziwej przez 
wynik finansowy zgodnie z paragrafem 31. 

W załączniku C dodano paragraf C1D i zmieniono paragraf C2 A. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

… 

C1D  Na podstawie dokumentu Jednostki inwestycyjne: stosowanie wyjątku w zakresie konsolidacji (Zmiany MSSF 10, MSSF 12 
i MSR 28), opublikowanego w grudniu 2014 r., zmieniono paragrafy 4, 32, B85C, B85E i C2 A oraz dodano 
paragrafy 4 A–4B. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów 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. 
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PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

… 

C2 A  Niezależnie od wymogów określonych w paragrafie 28 MSR 8, gdy niniejszy MSSF stosuje się po raz pierwszy, 
oraz gdy, później, stosuje się po raz pierwszy zmiany niniejszego MSSF określone w dokumentach Jednostki 
inwestycyjne oraz Jednostki inwestycyjne: Stosowanie wyjątku w zakresie konsolidacji, jednostka musi przedstawić 
wyłącznie informacje ilościowe wymagane na podstawie paragrafu 28 pkt f) MSR 8 dla okresu rocznego 
bezpośrednio poprzedzającego dzień pierwszego zastosowania niniejszego MSSF („bezpośrednio poprzedzającego 
okresu”). Jednostka może przedstawić te informacje również dla okresu bieżącego lub dla wcześniejszych okresów 
porównawczych, ale nie ma takiego obowiązku. 

Zmiany 

MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach 

Zmieniono paragraf 6. 

ZAKRES 

… 

6.  Niniejszy standard nie ma zastosowania do: 

a)  … 

b)  jednostkowych sprawozdań finansowych jednostki, do których ma zastosowanie MSR 27 Jednostkowe sprawozdania 
finansowe. Jednakże: 

(i)  jeżeli jednostka posiada udziały w jednostkach strukturyzowanych niepodlegających konsolidacji i sporządza 
tylko jednostkowe sprawozdania finansowe, sporządzając wspomniane jednostkowe sprawozdania finansowe, 
stosuje wymogi z paragrafów 24–31; 

(ii)  jednostka inwestycyjna, która sporządza sprawozdania finansowe, w którym wszystkie jej jednostki zależne są 
wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z paragrafem 31 MSSF 10, ujawnia 
informacje dotyczące jednostek inwestycyjnych zgodnie z wymogami tego MSSF. 

c)  … 

W załączniku C dodano paragraf C1C. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

… 

C1C  Na podstawie dokumentu Jednostki inwestycyjne: stosowanie wyjątku w zakresie konsolidacji (Zmiany MSSF 10, MSSF 12 
i MSR 28), opublikowanego w grudniu 2014 r., zmieniono paragraf 6. 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. 

Zmiany 

MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach 

Zmieniono paragrafy 17, 27 i 36 oraz dodano paragrafy 36 A i 45D. Paragrafy 26 i 35 nie zostały zmienione, ale 
włączono je dla ułatwienia orientacji. 
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Wyjątki od stosowania metody praw własności 

17.  Jednostka nie musi stosować metody praw własności w odniesieniu do inwestycji w jednostce stowarzyszonej lub 
wspólnym przedsięwzięciu, jeżeli jednostka ta jest jednostką dominującą zwolnioną ze sporządzania skonsolido
wanych sprawozdań finansowych na mocy wyjątku przewidzianego w paragrafie 4 pkt a) MSSF 10 lub jeżeli 
spełnione są wszystkie poniższe warunki: 

a)  jednostka jest jednostką zależną, w której inna jednostka posiada całościowy lub częściowy udział, a jej pozostali 
właściciele, w tym również nieposiadający praw głosu w innych okolicznościach, zostali poinformowani, że 
jednostka nie będzie stosowała metody praw własności, i nie zgłosili sprzeciwu w tej sprawie; 

b)  instrumenty dłużne lub kapitałowe jednostki nie znajdują się w publicznym obrocie (na krajowym lub 
zagranicznym rynku giełdowym lub na rynku pozagiełdowym, w tym na rynkach lokalnych i regionalnych); 

c)  jednostka nie złożyła sprawozdań finansowych w komisji papierów wartościowych ani w innym organie 
regulującym obrót papierami wartościowymi, ani nie jest w trakcie składania takich sprawozdań na potrzeby 
wprowadzenia instrumentów finansowych dowolnej kategorii do publicznego obrotu; 

d)  jednostka dominująca najwyższego lub pośredniego szczebla dla danej jednostki sporządza sprawozdania 
finansowe, które są publicznie dostępne i są zgodne z MSSF, w których jednostki zależne są skonsolidowane lub 
są wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSSF 10. 

… 

Procedury metody praw własności 

26.  Wiele procedur właściwych dla stosowania metody praw własności jest zbliżonych do procedur konsolidacyjnych 
przedstawionych w MSSF 10. Co więcej, zasady leżące u podstaw procedur stosowanych przy ujmowaniu nabycia 
jednostek zależnych stosuje się również przy ujmowaniu nabycia inwestycji w jednostkach stowarzyszonych lub 
wspólnych przedsięwzięciach. 

27.  Udział grupy w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu stanowi sumę wszystkich udziałów 
posiadanych w tej jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu przez jednostkę dominującą i jej 
jednostki zależne. Udziały posiadane przez inne jednostki stowarzyszone lub wspólne przedsięwzięcia grupy nie 
są w tym celu uwzględniane. Jeżeli jednostka stowarzyszona lub wspólne przedsięwzięcie posiada jednostki 
zależne, jednostki stowarzyszone lub wspólne przedsięwzięcia, zyski lub straty, inne całkowite dochody i aktywa 
netto uwzględniane przy stosowaniu metody praw własności obejmują zyski lub straty, inne całkowite dochody 
i aktywa netto ujęte w sprawozdaniu finansowym jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia 
(włącznie z udziałem jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia w zyskach lub stratach, innych 
całkowitych dochodach i aktywach netto ich jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć), skorygowane 
o wszelkie zmiany niezbędne w celu uwzględnienia jednolitych zasad rachunkowości (zob. paragrafy 35–36 A). 

… 

35.  Sprawozdania finansowe jednostki sporządza się, stosując jednolite zasady rachunkowości w odniesieniu 
do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń występujących w zbliżonych okolicznościach. 

36.  Z wyjątkiem przypadku opisanego w paragrafie 36 A, jeżeli jednostka stowarzyszona lub wspólne przedsięwzięcie 
stosują zasady rachunkowości odmienne od zasad przyjętych przez jednostkę dla podobnych transakcji lub 
zdarzeń występujących w zbliżonych okolicznościach, dokonuje się odpowiednich korekt dostosowujących zasady 
rachunkowości jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia do zasad rachunkowości jednostki, jeżeli 
sprawozdania finansowe jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia są wykorzystywane przez 
jednostkę w związku ze stosowaniem metody praw własności. 

36 A  Niezależnie od wymogu określonego w paragrafie 36, jeżeli jednostka, która sama nie jest jednostką inwestycyjną, 
posiada udział w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu, które są jednostkami inwestycyjnymi, 
jednostka ta może, stosując metodę praw własności, utrzymać wycenę według wartości godziwej stosowaną przez 
tę jednostkę stowarzyszoną lub to wspólne przedsięwzięcie, będące jednostkami inwestycyjnymi, w odniesieniu do 
udziałów jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia, będących jednostkami inwestycyjnymi, 
w jednostkach zależnych. 

… 
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DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

… 

45D  Na podstawie dokumentu Jednostki inwestycyjne: stosowanie wyjątku w zakresie konsolidacji (Zmiany MSSF 10, MSSF 12 
i MSR 28), opublikowanego w grudniu 2014 r., zmieniono paragrafy 17, 27 i 36 oraz dodano paragraf 36 A. 
Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów 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.  
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