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II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 662/2010
z dnia 23 lipca 2010 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 Interpretacji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości
Finansowej (KIMSF) 19 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF) 1
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji
w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej
Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej
(EFRAG) (3), Grupa Kontrolująca Opinie Dotyczące Stan
dardów Rachunkowości przeanalizowała opinię EFRAG
w sprawie przyjęcia zmian i poinformowała Komisję,
że opinia ta ma wyważony charakter i jest obiektywna.

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 stoso
wania międzynarodowych standardów rachunkowości (1),
w szczególności jego art. 3 ust. 1,

(4)

Przyjęcie KIMSF 19 pociąga za sobą konieczność wpro
wadzenia zmian do Międzynarodowego Standardu Spra
wozdawczości Finansowej (MSSF) 1 celem zapewnienia
spójności międzynarodowych standardów rachunko
wości.

(5)

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

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunko
wości,

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 (2)
przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunko
wości oraz ich interpretacje istniejące w dniu
15 października 2008 r.
W dniu 26 listopada 2009 r. Komitet ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF)
opublikował Interpretację KIMSF 19 „Regulowanie zobo
wiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapita
łowych”, zwaną dalej „KIMSF 19”. Celem KIMSF 19 jest
zapewnienie wytycznych dotyczących ujmowania przez
dłużnika instrumentów kapitałowych wyemitowanych
przez niego w następstwie renegocjacji warunków zobo
wiązania finansowego w celu pełnego lub częściowego
uregulowania tego zobowiązania.
Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG)
z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości
Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że KIMSF 19 spełnia
techniczne kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1606/2002. Zgodnie z decyzją
Komisji 2006/505/WE z dnia 14 lipca 2006 r. powołu
jącą Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów

(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.
(2) Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 wpro
wadza się następujące zmiany:
1) Dodaje się Interpretację Komitetu ds. Interpretacji Międzyna
rodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 19 zgodnie
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;
2) Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF) 1 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do
niniejszego rozporządzenia.
(3) Dz.U. L 199 z 21.7.2006, s. 33.
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Artykuł 2
Wszystkie przedsiębiorstwa stosują KIMSF 19 oraz zmianę do MSSF 1 zgodnie z załącznikiem do niniej
szego rozporządzenia najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczyna
jącego się po dniu 30 czerwca 2010 r.
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 23 lipca 2010 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
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ZAŁĄCZNIK
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
KIMSF 19

Interpretacja KIMSF 19 Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych

MSSF 1

Zmiana do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz
pierwszy

Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są zastrze
żone poza EOG, z wyjątkiem prawa do powielania na użytek własny lub w innych uczciwych celach. Więcej
informacji można uzyskać na stronie RMSR www.iasb.org
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INTERPRETACJA KIMSF 19
Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych
ODWOŁANIA
— Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych
— MSSF 2 Płatności w formie akcji
— MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych
— MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
— MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
— MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja
— MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena
WPROWADZENIE
1

Dłużnik i wierzyciel mogą renegocjować warunki zobowiązania finansowego i uzgodnić, że dłużnik reguluje zobo
wiązanie w całości lub części poprzez emisję instrumentów kapitałowych przeznaczonych dla wierzyciela. Takie
transakcje są czasami nazywane „zamianą długu na kapitał własny” (ang. debt for equity swaps). Komitet ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) otrzymał zapytania o wytyczne w sprawie ujmowania takich
transakcji.

ZAKRES
2

Niniejsza interpretacja dotyczy ujmowania transakcji przez jednostkę w przypadku renegocjacji warunków zobowią
zania finansowego, w wyniku której jednostka emituje instrumenty kapitałowe przeznaczone dla wierzyciela jednostki
w celu uregulowania całości lub części zobowiązania finansowego. Nie dotyczy ona ujęcia księgowego przez wierzy
ciela.

3

Jednostka nie stosuje niniejszej interpretacji do powyższych transakcji, jeżeli:
a) wierzyciel jest również bezpośrednim lub pośrednim akcjonariuszem/udziałowcem i działa w tym charakterze;
b) wierzyciel i jednostka znajdują się pod kontrolą tej samej strony lub tych samych stron zarówno przed, jak i po
transakcji, a istota transakcji obejmuje dystrybucję akcji przez jednostkę lub wniesienie wkładu kapitałowego do
jednostki;
c) uregulowanie zobowiązania finansowego przez emisję instrumentów kapitałowych jest zgodne z pierwotnymi
warunkami zobowiązania finansowego.

PROBLEM
4

Niniejsza interpretacja dotyczy następujących kwestii:
a) Czy instrumenty kapitałowe jednostki wyemitowane w celu uregulowania całości lub części zobowiązania finan
sowego stanowią „zapłatę” w rozumieniu paragrafu 41 MSR 39?
b) W jaki sposób jednostka powinna dokonać początkowej wyceny instrumentów kapitałowych wyemitowanych
w celu uregulowania takiego zobowiązania finansowego?
c) W jaki sposób jednostka powinna ujmować różnice między wartością bilansową uregulowanego zobowiązania
finansowego a kwotą początkowej wyceny wyemitowanych instrumentów kapitałowych?

UZGODNIONE STANOWISKO
5

Emisja instrumentów kapitałowych jednostki przeznaczonych dla wierzyciela w celu uregulowania całości lub części
zobowiązania finansowego jest zapłatą w rozumieniu paragrafu 41 MSR 39. Jednostka wyłącza ze swojego sprawoz
dania z sytuacji finansowej zobowiązanie finansowe (lub jego część) tylko wtedy, gdy zostało ono uregulowane
zgodnie z paragrafem 39 MSR 39.
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6

Kiedy instrumenty kapitałowe wyemitowane dla wierzyciela w celu uregulowania całości lub części zobowiązania
finansowego są ujmowane po raz pierwszy, jednostka wycenia je według wartości godziwej, chyba że wartość
godziwa nie może zostać wiarygodnie wyceniona.

7

Jeżeli wartość godziwa wyemitowanych instrumentów kapitałowych nie może zostać wiarygodnie wyceniona,
wówczas instrumenty kapitałowe wycenia się tak, by odzwierciedlały wartość godziwą uregulowanego zobowiązania
finansowego. Podczas wyceniania wartości godziwej uregulowanego zobowiązania finansowego obejmującego płat
ność na żądanie (np. depozyt na żądanie) nie ma zastosowania paragraf 49 MSR 39.

8

Jeżeli uregulowano tylko część zobowiązania finansowego, jednostka ocenia, czy jakakolwiek część dokonanej zapłaty
ma wpływ na zmianę warunków zobowiązania, które pozostaje do spłaty. Jeżeli jakakolwiek część dokonanej zapłaty
ma wpływ na zmianę warunków pozostałej części zobowiązania, jednostka dokonuje podziału zapłaty między
uregulowaną część zobowiązania i część zobowiązania, która pozostaje do spłaty. Dokonując takiego podziału,
jednostka uwzględnia wszystkie istotne fakty i okoliczności dotyczące transakcji.

9

Różnicę pomiędzy wartością bilansową uregulowanego zobowiązania finansowego (lub uregulowaną częścią zobo
wiązania finansowego) a wartością zapłaty ujmuje się w rachunku zysków lub strat zgodnie z paragrafem 41 MSR 39.
Wyemitowane instrumenty kapitałowe ujmowane są początkowo i wyceniane w dniu uregulowania zobowiązania
finansowego (lub jego części).

10 Jeżeli tylko część zobowiązania finansowego zostaje uregulowana, zapłata zostaje podzielona zgodnie z paragrafem 8.
Zapłata przydzielona do pozostałego do spłaty zobowiązania finansowego jest uwzględniana w ocenie, czy warunki
pozostałego do spłaty zobowiązania zostały znacząco zmienione. Jeżeli pozostałe do spłaty zobowiązanie zostało
znacząco zmienione, jednostka ujmuje zmianę jako uregulowanie pierwotnego zobowiązania i ujęcie nowego zobo
wiązania zgodnie z wymogami paragrafu 40 MSR 39.
11 Jednostka wykazuje zysk lub stratę ujęte zgodnie z paragrafami 9 i 10 jako osobną pozycję w rachunku zysków
i strat lub w informacji dodatkowej.
DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
12 Jednostka stosuje niniejszą interpretację do okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2010 r. i później.
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. W przypadku zastosowania niniejszej interpretacji w odniesieniu do
okresu rozpoczynającego się przed dniem 1 lipca 2010 r., jednostka ujawnia ten fakt.
13 Jednostka stosuje zmianę w polityce rachunkowości zgodnie z MSR 8 z początkiem najwcześniejszego zaprezento
wanego okresu porównawczego.

Załącznik
Zmiana do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
Zmiany określone w niniejszym załączniku mają zastosowanie w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca
2010 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje niniejszą interpretację w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany mają
zastosowanie w odniesieniu do takiego wcześniejszego okresu.
W załączniku D dodano nagłówek i paragraf D25.
Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych
D25 Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy może stosować przepisy przejściowe zawarte w KIMSF 19 Regulowanie
zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych.
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