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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 633/2010
z dnia 19 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 IFRIC 14 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

14 lipca 2006 r. powołującą Grupę Kontrolującą Opinie
Dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem dora
dzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności
opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdaw
czości Finansowej (EFRAG) (3), Grupa Kontrolująca
Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości przeanali
zowała 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,
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.

(4)

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

(5)

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

W dniu 15 listopada 2009 r. Komitet ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC)
opublikował dokument Przedpłaty w ramach minimalnych
wymogów finansowania zawierający zmiany do Interpretacji
IFRIC 14, zwane dalej „zmianami do IFRIC 14”. Celem
tych zmian jest usunięcie niezamierzonych skutków
IFRIC 14 w sytuacjach, kiedy jednostka, która jest objęta
minimalnymi wymogami finansowania, dokonuje przed
płaty składek i w określonych okolicznościach byłaby
zmuszona do ujęcia ich jako koszt. Jeżeli program okre
ślonych świadczeń jest objęty minimalnymi wymogami
finansowania, to zgodnie ze zmianami do IFRIC 14 taka
przedpłata, podobnie jak każda inna przedpłata, musi
być traktowana jako składnik aktywów.

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 wpro
wadza się zmiany do Interpretacji IFRIC 14 Komitetu ds. Inter
pretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG)
z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości
Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że zmiany do IFRIC
14 spełniają techniczne kryteria przyjęcia określone
w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.
Zgodnie z decyzją Komisji 2006/505/WE z dnia

Artykuł 3

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 2
Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany do IFRIC 14
zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia najpóź
niej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego
rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2010 r.

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 19 lipca 2010 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący

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

(3) Dz.U. L 199 z 21.7.2006, s. 33.
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ZAŁĄCZNIK
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
IFRIC 14

Zmiany do IFRIC 14 Przedpłaty w ramach minimalnych wymogów finansowania

„Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są
zastrzeżone 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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ZMIANY DO IFRIC 14
Paragrafy 16-18 i 20-22 zostały zmienione.
Dodano paragrafy 3A, 27B i 29.
KONTEKST
3A W listopadzie 2009 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zmieniła interpretację IFRIC 14, tak by
usunąć niezamierzone konsekwencje wynikające z traktowania przedpłat z tytułu przyszłych składek w niektórych
okolicznościach, w których istnieją minimalne wymogi finansowania.
UZGODNIONE STANOWISKO
Korzyść ekonomiczna dostępna w postaci obniżenia składki
16

Jeśli nie istnieją minimalne wymogi finansowania w odniesieniu do składek związanych z przyszłym zatrudnieniem,
korzyścią ekonomiczną dostępną w postaci obniżenia przyszłych składek są:
(a) [usunięty];
(b) przyszłe koszty zatrudnienia dla jednostki w każdym okresie oczekiwanego czasu trwania programu lub ocze
kiwanego czasu istnienia jednostki, w zależności od tego, który z nich jest krótszy. Przyszłe koszty zatrudnienia
dla jednostki nie obejmują kwot, które będą ponoszone przez pracowników.

17

Jednostka określa przyszłe koszty zatrudnienia, stosując założenia spójne z założeniami zastosowanymi do okre
ślenia zobowiązań z tytułu określonych świadczeń oraz z sytuacją, która istniała na koniec okresu sprawozdawczego
zgodnie z MSR 19. Z tego względu jednostka nie powinna zakładać żadnych zmian świadczeń wynikających
z programu do momentu dokonania zmian w programie przy jednoczesnym założeniu stałego poziomu zatrud
nienia w przyszłości, chyba że na koniec okresu sprawozdawczego jednostka jest zdecydowana w możliwy do
udowodnienia sposób dokonać redukcji liczby pracowników objętych programem określonych świadczeń. W tym
drugim przypadku założenia dotyczące przyszłego poziomu zatrudnienia powinny uwzględniać tę redukcję.

Wpływ minimalnych wymogów finansowania na korzyści ekonomiczne dostępne w postaci obniżenia przy
szłych składek
18

Jednostka analizuje minimalne wymogi finansowania na dany dzień pod kątem składek, które muszą pokryć a)
dotychczasowe niedobory składek z tytułu przeszłego zatrudnienia określonych na podstawie zasad minimalnego
finansowania oraz b) przyszłe zatrudnienie.

20

Jeśli istnieją minimalne wymogi finansowania w odniesieniu do składek związanych z przyszłym zatrudnieniem,
korzyścią ekonomiczną dostępną w postaci obniżenia przyszłych składek jest suma:
(a) wszelkich kwot obniżających przyszłe składki w ramach minimalnych wymogów finansowania związane
z przyszłym zatrudnieniem, ponieważ jednostka dokonała przedpłaty (tzn. zapłaciła daną kwotę przed wyma
ganym terminem); oraz
(b) przyszłych kosztów zatrudnienia w każdym okresie oszacowanych zgodnie z paragrafami 16 i 17, pomniej
szonych o oszacowane składki w ramach minimalnych wymogów finansowania, które byłyby wymagane
w związku z przyszłym zatrudnieniem w tych okresach, jeżeli nie zostałaby dokonana przedpłata określona
w pkt (a).

21

Jednostka szacuje przyszłe składki w ramach minimalnych wymogów finansowania związane z przyszłym zatrud
nieniem, biorąc pod uwagę wpływ istniejących nadwyżek określonych na podstawie zasad minimalnego finanso
wania, ale z wyłączeniem przedpłaty opisanej w paragrafie 20 pkt (a). Jednostka przyjmuje założenia spójne
z zasadami minimalnego finansowania oraz, w przypadku czynników nie określonych przez te zasady, założenia
spójne z założeniami zastosowanymi do określenia zobowiązań z tytułu określonych świadczeń oraz z sytuacją,
która istniała na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z MSR 19. Szacunkowe wyliczenie uwzględnia wszelkie
spodziewane zmiany wynikające z zapłaty przez jednostkę minimalnych składek, kiedy są one wymagane. To
szacunkowe wyliczenie nie uwzględnia jednak wpływu spodziewanych zmian zasad oraz warunków podstawy
minimalnego finansowania, które na koniec okresu sprawozdawczego faktycznie nie obowiązywały lub nie zostały
określone w umowie.

22

Jeśli jednostka określa kwotę, o której mowa w paragrafie 20 pkt (b), i przyszłe składki w ramach minimalnych
wymogów finansowania związane z przyszłym zatrudnieniem przekraczają w jakimkolwiek okresie przyszłe koszty
zatrudnienia określone zgodnie z MSR 19, nadwyżka ta zmniejsza kwotę korzyści ekonomicznych dostępnych
w postaci obniżenia przyszłych składek. Jednakże kwota określona w paragrafie 20 pkt (b) nie może być nigdy
niższa niż zero.
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DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
27B Dokument Przedpłaty w ramach minimalnych wymogów finansowania dodaje paragraf 3A i zmienia paragrafy 16-18
i 20-22. Jednostka stosuje wspomniane zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się w dniu
1 stycznia 2011 r. i później. Wcześniejsze stosowanie jest dozwolone. W przypadku zastosowania tych zmian
w stosunku do wcześniejszego okresu jednostka ujawnia ten fakt.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
29

Jednostka stosuje zmiany wprowadzone w paragrafach 3A, 16-18 i 20-22 z początkiem najwcześniejszego porów
nawczego okresu zaprezentowanego w pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przy zastosowaniu
niniejszej interpretacji. Jeżeli jednostka stosowała niniejszą interpretację wcześniej, przed zastosowaniem wspomnia
nych zmian, ujmuje ona wszelkie korekty wynikające z zastosowania zmian w zyskach zatrzymanych z początkiem
najwcześniejszego zaprezentowanego okresu porównawczego.
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