
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1990 

z dnia 6 listopada 2017 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 7 

(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 29 stycznia 2016 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała zmiany 
Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Zmiany te mają na 
celu doprecyzowanie MSR 7, tak aby użytkownikom sprawozdania finansowego zapewnić lepsze informacje na 
temat działalności finansowej jednostki. 

(3)  Konsultacje z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej potwierdziły, że zmiany MSR 7 
spełniają kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008. 

(5) Jako datę wejścia w życie tych zmian RMSR wyznaczyła dzień 1 stycznia 2017 r. Przepisy niniejszego rozporzą
dzenia powinny zatem mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2017 r. Aby zagwarantować pewność prawa dla 
emitentów i spójność z innymi standardami rachunkowości określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1126/2008, 
należy zadbać o to, by przyjęte przepisy obowiązywały z mocą wsteczną. 

(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 Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 7 Sprawozdanie 
z przepływów pieniężnych zmienia się 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 2017 r. lub później. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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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). 



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji 

(Zmiany MSR 7) 

Zmiany MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

Dodano paragrafy 44A–44E i powiązany nagłówek. Dodano również paragraf 60. 

ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

44A  Jednostka ujawnia informacje, które umożliwiają użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę 
wynikających z działalności finansowej zmian zobowiązań, obejmujących zarówno zmiany wynikające 
z przepływów pieniężnych, jak i zmiany wynikające z operacji o charakterze bezgotówkowym. 

44B  W zakresie niezbędnym do spełnienia wymogu określonego w paragrafie 44A jednostka ujawnia następujące 
zmiany zobowiązań wynikające z działalności finansowej: 

a)  zmiany wynikające z przepływów pieniężnych z działalności finansowej; 

b) zmiany wynikające z uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięw
zięciami; 

c)  skutki zmian kursów walutowych; 

d)  zmiany wartości godziwych; oraz 

e)  inne zmiany. 

44C  Zobowiązania wynikające z działalności finansowej są to zobowiązania, w przypadku których przepływy 
pieniężne zostały zaklasyfikowane (lub przyszłe przepływy pieniężne zostaną zaklasyfikowane) w sprawozdaniu 
z przepływów pieniężnych jako przepływy pieniężne z działalności finansowej. Ponadto wymóg ujawniania 
informacji określony w paragrafie 44A ma również zastosowanie do zmian aktywów finansowych (na przykład 
aktywów, które zabezpieczają zobowiązania wynikające z działalności finansowej), jeżeli przepływy pieniężne 
z tych aktywów finansowych zostały uwzględnione (lub przyszłe przepływy pieniężne zostaną uwzględnione) 
w przepływach pieniężnych z działalności finansowej. 

44D  Jedną z możliwości spełnienia wymogu ujawniania informacji określonego w paragrafie 44A jest przedstawienie 
uzgodnienia między saldem początkowym i saldem końcowym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla 
zobowiązań wynikających z działalności finansowej, z uwzględnieniem zmian wymienionych w paragrafie 44B. 
W przypadku gdy jednostka ujawnia takie uzgodnienie, przedstawia ona informacje wystarczające, by 
umożliwić użytkownikom sprawozdania finansowego powiązanie pozycji zawartych w uzgodnieniu ze sprawoz
daniem z sytuacji finansowej i sprawozdaniem z przepływów pieniężnych. 

44E  Jeżeli jednostka dokonuje ujawnienia informacji wymaganego zgodnie z paragrafem 44A w połączeniu 
z ujawnieniem zmian innych aktywów i zobowiązań, ujawnia ona zmiany zobowiązań wynikających 
z działalności finansowej odrębnie od zmian tych innych aktywów i zobowiązań. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

… 

60  Na podstawie dokumentu Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji (Zmiany MSR 7), opublikowanego w styczniu 
2016 r., dodano paragrafy 44A–44E. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczy
nających się 1 stycznia 2017 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Gdy jednostka stosuje te 
zmiany po raz pierwszy, nie jest wymagane przedstawienie informacji porównawczych za poprzednie okresy.  
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