
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/182 

z dnia 7 lutego 2018 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 28 oraz 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 1 i 12 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

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 8 grudnia 2016 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała 
dokument Annual Improvements to International Financial Reporting Standards 2014–2016 Cycle (coroczne zmiany 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w latach 2014–2016) w ramach regularnej 
procedury wprowadzania zmian, która ma na celu udoskonalenie i doprecyzowanie 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 lub konieczności wyjaśnienia brzmienia tych standardów. 

(3)  Po przeprowadzeniu konsultacji z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej Komisja 
stwierdziła, że zmiany Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 28 oraz Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 i 12 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)  RMSR jako datę wejścia w życie zmian do MSSF 12 wyznaczyła dzień 1 stycznia 2017 r. Aby zagwarantować 
pewność prawa dla emitentów i spójność z innymi standardami rachunkowości określonymi w rozporządzeniu  
(WE) nr 1126/2008, przepisy niniejszego rozporządzenia powinny zatem obowiązywać z mocą wsteczną. 

(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 

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

a)  MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach zmienia się zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia; 

b)  MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy zmienia się zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 

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

Artykuł 2 

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa w art. 1 lit. a), najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego 
pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2018 r. lub później. 

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa w art. 1 lit. b), wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego 
roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2018 r. lub później. 

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa w art. 1 lit. c), wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego 
roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2017 r. lub później. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego 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 7 lutego 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Roczne zmiany MSSF – Okres 2014–2016 

Zmiany MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 

Paragrafy 39L i 39T zostają zmienione, skreśla się paragrafy 39D, 39F i 39AA oraz dodaje się paragraf 39AD. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

[…] 

39D  [usunięty] 

[…] 

39F  [usunięty] 

[…] 

39L  W MSR 19 Świadczenia pracownicze (zmienionym w czerwcu 2011 r.) paragraf D1 został zmieniony oraz 
usunięto paragrafy D10 i D11. Przy stosowaniu MSR 19 (zmienionego w czerwcu 2011 r.) jednostka stosuje te 
zmiany. 

[…] 

39T  Na podstawie dokumentu Jednostki inwestycyjne (zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27), opublikowanego 
w październiku 2012 r., zmieniono paragrafy D16 i D17 oraz załącznik C. Jednostka stosuje te zmiany 
w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2014 r. lub po 
tej dacie. Wcześniejsze stosowanie dokumentu Jednostki inwestycyjne jest dozwolone. Jeżeli jednostka stosuje te 
zmiany wcześniej, to jednocześnie stosuje również wszystkie zmiany ujęte w dokumencie Jednostki inwestycyjne. 

[…] 

39AA  [usunięty] 

[…] 

39AD  Na podstawie dokumentu Roczne zmiany MSSF – Okres 2014–2016, opublikowanego w grudniu 2016 r., 
zmieniono paragrafy 39L i 39T oraz usunięto paragrafy 39D, 39F, 39AA i E3–E7. Jednostka stosuje te zmiany 
w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2018 r. lub po 
tej dacie. 

W załączniku E usunięto paragrafy E3–E7 oraz powiązane z nimi nagłówki. 

ZAŁĄCZNIK E 

Krótkoterminowe zwolnienia ze stosowania innych MSSF 

Załącznik stanowi integralną część MSSF. 

[…] 

E3  [usunięty] 

E4  [usunięty] 

E4 A  [usunięty] 

E5  [usunięty] 

E6  [usunięty] 

E7  [usunięty]  
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Zmiany MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach 

Paragraf 5 A został dodany. 

ZAKRES 

[…] 

5A  Z wyjątkiem zapisu w paragrafie B17 wymogi określone w niniejszym MSSF mają zastosowanie do udziałów 
jednostki wymienionych w ust. 5, które zostały sklasyfikowane (lub włączone do grupy do zbycia, która została 
sklasyfikowana) jako przeznaczone do sprzedaży lub jako działalność zaniechana zgodnie z MSSF 5 Aktywa 
trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana. 

[…] 

W załączniku B zmieniono paragraf B17. 

SKRÓCONE INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK ZALEŻNYCH, WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 
I JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH (PARAGRAFY 12 I 21) 

[…] 

B17  Kiedy udziały jednostki w jednostce zależnej, wspólnym przedsięwzięciu lub jednostce stowarzyszonej (lub 
część jej udziałów we wspólnym przedsięwzięciu lub jednostce stowarzyszonej) zostaną sklasyfikowane (lub 
włączone do grupy do zbycia, która zostanie sklasyfikowana) jako przeznaczone do zbycia zgodnie z MSSF 5 
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana, jednostka nie musi ujawniać skróconych 
informacji finansowych dotyczących tej jednostki zależnej, tego wspólnego przedsięwzięcia lub tej jednostki 
stowarzyszonej zgodnie z paragrafami B10–B16. 

W załączniku C dodano paragraf C1D. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

[…] 

C1D  Na podstawie dokumentu Roczne zmiany MSSF – Okres 2014–2016, opublikowanego w grudniu 2016 r., 
dodano paragraf 5A oraz zmieniono paragraf B17. Jednostka stosuje te zmiany retrospektywnie zgodnie 
z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2017 r. lub po tej dacie. 

[…] 

Zmiany MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach 

Paragrafy 18 i 36A zostały zmienione oraz dodano paragraf 45E. 

Wyjątki od stosowania metody praw własności 

[…] 

18  Jeżeli inwestycja w jednostce stowarzyszonej lub wspólnym przedsięwzięciu jest w posiadaniu bezpośrednim lub 
pośrednim jednostki, która jest organizacją zarządzającą kapitałem wysokiego ryzyka, funduszem wzajemnym, 
funduszem powierniczym lub inną podobną jednostką, w tym związanym z inwestycjami funduszem ubezpie
czeniowym, to taka jednostka może zdecydować się na wycenę inwestycji według wartości godziwej przez 
wynik finansowy zgodnie z MSSF 9. Jednostka dokonuje wyboru odrębnie dla każdej jednostki stowarzyszonej 
lub wspólnego przedsięwzięcia, w momencie początkowego ujęcia jednostki stowarzyszonej lub wspólnego 
przedsięwzięcia. 

[…] 
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Procedury metody praw własności 

[…] 

36A  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, zdecydować się na utrzymanie wyceny 
według wartości godziwej stosowaną przez tę jednostkę stowarzyszoną lub to wspólne przedsięwzięcie, będące 
jednostkami inwestycyjnymi, w odniesieniu do udziałów jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięw
zięcia, będących jednostkami inwestycyjnymi, w jednostkach zależnych. Wyboru tego dokonuje się odrębnie dla 
każdej jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w dniu a) początkowego ujęcia 
tej jednostki stowarzyszonej lub tego wspólnego przedsięwzięcie, będących jednostkami inwestycyjnymi; 
b) w którym ta jednostka stowarzyszona lub to wspólne przedsięwzięcie stają się jednostką inwestycyjną; 
c) w którym ta jednostka stowarzyszona lub to wspólne przedsięwzięcie, będące jednostkami inwestycyjnymi, 
stają się jednostką dominującą. 

[…] 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

[…] 

45E  Na podstawie dokumentu Roczne zmiany MSSF – Okres 2014–2016, opublikowanego w grudniu 2016 r., 
zmieniono paragrafy 18 i 36A. Jednostka stosuje te zmiany retrospektywnie zgodnie z MSR 8 w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie. Dopuszcza się wcześniejsze 
stosowanie. Jeżeli jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.  
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