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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2009
z dnia 23 stycznia 2009 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 zmian do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1
oraz do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

emisji instrumentów kapitałowych wymiennych na
instrumenty kapitałowe pierwotnej jednostki dominu
jącej.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
(3)

Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG)
z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości
Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że zmiany do MSSF
1 i MSR 27 spełniają techniczne kryteria przyjęcia okre
ślone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.
Zgodnie z decyzją Komisji 2006/505/WE z dnia 14 lipca
2006 r. powołującą Grupę Kontrolującą Opinie Doty
czące Standardów Rachunkowości z zadaniem dora
dzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności
opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozda
wczości 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.

(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,

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)

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 (2)
przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunko
wości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 paździer
nika 2008 r.

W maju 2008 r. Rada Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (RMSR) opublikowała zmiany do MSSF 1
Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawoz
dawczości Finansowej po raz pierwszy i do MSR 27
Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe
„Koszt inwestycji w jednostce zależnej, jednostce współ
kontrolowanej lub stowarzyszonej”. Zmiany do MSSF 1
pozwalają jednostce stosującej MSSF po raz pierwszy
przy sporządzaniu jej jednostkowych sprawozdań finan
sowych przyjąć jako zakładany koszt inwestycji
w jednostce zależnej, jednostce współkontrolowanej lub
stowarzyszonej wartość godziwą na dzień przejścia
jednostki na MSSF lub wartość bilansową inwestycji usta
loną na ten dzień zgodnie z wcześniej stosowanymi
ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. Z MSR 27
zostaje usunięta definicja „metody ceny nabycia”,
w związku z czym inwestor jest obowiązany ujmować
w swoim jednostkowym sprawozdaniu finansowym jako
dochód wszystkie dywidendy otrzymane od jednostki
zależnej, jednostki współkontrolowanej lub stowarzy
szonej, nawet gdy są one wypłacane z rezerw z okresu
przed nabyciem inwestycji. Zmiany do MSR 27 precyzują
również, w jaki sposób należy określać koszt inwestycji
zgodnie z MSR 27 w przypadku gdy jednostka dominu
jąca reorganizuje strukturę operacyjną grupy tworząc
nową jednostkę, która staje się jednostką dominującą,
a ta nowopowstała jednostka dominująca obejmuje
kontrolę nad pierwotną jednostką dominującą na drodze

(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) Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF) 1 – Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Spra
wozdawczości Finansowej po raz pierwszy zostaje zmieniony
zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

2) Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR 27) Skon
solidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe – Koszt inwes
tycji w jednostce zależnej, jednostce współkontrolowanej lub stowa
rzyszonej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do
niniejszego rozporządzenia;
(3) Dz.U. L 199 z 21.7.2006, s. 33.
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3) MSR 18, MSR 21 oraz MSR 36 zostają zmienione zgodnie
ze zmianami do MSR 27, zgodnie z załącznikiem do niniej
szego rozporządzenia.

później wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obroto
wego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2008 r.

Artykuł 2

Artykuł 3

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany do MSSF 1 i MSR
27 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia naj

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 stycznia 2009 r.
W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

MSSF 1 i MSR 27

Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po
raz pierwszy i do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe – Koszt inwestycji
w jednostce zależnej, jednostce współkontrolowanej lub stowarzyszonej

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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ZMIANY W MSSF 1 ZASTOSOWANIE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI
FINANSOWEJ PO RAZ PIERWSZY ORAZ MSR 27 SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA
FINANSOWE
KOSZT

INWESTYCJI

W

JEDNOSTCE

ZALEŻNEJ, JEDNOSTCE
STOWARZYSZONEJ

WSPÓŁKONTROLOWANEJ

LUB

Zmiany w MSSF 1
Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
W paragrafie 13 po pkt (e) dodano pkt (ea). Po paragrafie 23 dodano nagłówek oraz paragrafy 23A i 23B. Paragrafy 25A i 34C
zostały zmienione. Po paragrafie 44 dodano nagłówek oraz paragraf 44A. Po paragrafie 47J dodano paragraf 47K.
UJMOWANIE I WYCENA
Zwolnienia ze stosowania innych MSSF
13

Jednostka może zdecydować się na zastosowanie jednego lub kilku z poniżej wymienionych zwolnień:
(a) …
(ea) inwestycje w jednostkach zależnych, jednostkach współkontrolowanych i stowarzyszonych (paragrafy 23A
i 23B),
(f)

…

Inwestycje w jednostkach zależnych, jednostkach współkontrolowanych i stowarzyszonych
23A

Jeżeli jednostka sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe, MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania
finansowe wymaga ujmowania inwestycji w jednostkach zależnych, jednostkach współkontrolowanych
i stowarzyszonych według:
(a) ceny nabycia, lub
(b) zgodnie z MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena.

23B

Jeżeli jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy wycenia taką inwestycję według ceny nabycia zgodnie
z paragrafem 23A(a), w sporządzonym zgodnie z MSSF jednostkowym sprawozdaniu otwarcia z sytuacji finan
sowej wycenia tę inwestycję w jednej z poniższych kwot:
(a) według ceny nabycia ustalonej zgodnie z MSR 27, lub
(b) zakładanego kosztu. Zakładanym kosztem takiej inwestycji jest:
(i) wartość godziwa (ustalona zgodnie z MSR 39) na dzień przejścia jednostki na MSSF przy sporządzaniu jej
jednostkowego sprawozdania finansowego, lub
(ii) wartość bilansowa ustalona na ten dzień zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami
rachunkowości.
Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy może wybrać powyżej przedstawioną opcję (i) lub (ii) w celu
wyceny swojej inwestycji w każdej jednostce zależnej, jednostce współkontrolowanej lub stowarzyszonej,
którą postanowi wycenić według zakładanego kosztu.
Wyznaczenie wcześniej ujętych instrumentów finansowych

25A

MSR 39 zezwala…
Wyjątki dotyczące retrospektywnego stosowania innych MSSF
Udziały niekontrolujące

34C

Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy stosuje następujące wymogi MSR 27 (zmienionego w 2008 r.)…

PREZENTACJA I UJAWNIANIE INFORMACJI
Stosowanie zakładanego kosztu w odniesieniu do inwestycji w jednostkach zależnych, jednostkach
współkontrolowanych i stowarzyszonych
44A

Analogicznie, jeżeli jednostka w swoim jednostkowym sprawozdaniu finansowym (zob. paragraf 23B) przy
sporządzaniu zgodnie z MSSF sprawozdania otwarcia z sytuacji finansowej stosuje przy wycenie inwestycji
w jednostce zależnej, jednostce współkontrolowanej lub stowarzyszonej zakładany koszt, wówczas w swoim
pierwszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF ujawnia:
(a) łączną kwotę zakładanego kosztu tych inwestycji, dla których zakładany koszt odpowiada ich wartości bilan
sowej ustalonej zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości,
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(b) łączną kwotę zakładanego kosztu tych inwestycji, dla których zakładany koszt odpowiada wartości godziwej,
oraz
(c) łączną kwotę korekt wartości bilansowych wykazanych zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi
zasadami rachunkowości.
DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
47K

Dokument Koszt inwestycji w jednostce zależnej, jednostce współkontrolowanej lub stowarzyszonej (Zmiany MSSF 1
i MSR 27) wydany w maju 2008 r. dodał paragrafy 13(ea), 23A, 23B oraz 44A. Jednostka stosuje te paragrafy
w odniesieniu do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest
dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje paragrafy we wcześniejszym okresie, fakt ten ujawnia.

Zmiany w MSR 27
Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe (wprowadzone przez Zmiany MSSF wydane w maju 2008
r.)
W paragrafie 4 usunięto powołanie na „metodę ceny nabycia”. Po paragrafie 38 dodano paragrafy 38A–38C. Po paragrafie 45A
dodano paragrafy 45B i 45C.
DEFINICJE
[Usunięto powołanie na „metodę ceny nabycia”.]
UJMOWANIE INWESTYCJI W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, JEDNOSTKACH WSPÓŁKONTROLOWANYCH
I JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
38A

Jednostka ujmuje dywidendy od jednostki zależnej, współkontrolowanej lub stowarzyszonej w rachunku zysków
i strat jednostkowego sprawozdania finansowego wtedy, gdy nabywa prawo do otrzymania dywidendy.

38B

Jeżeli jednostka dominująca reorganizuje strukturę grupy tworząc nową jednostkę, która staje się dla niej jednostką
dominującą i stosuje w tym celu następujące kryteria:
(a) nowa jednostka dominująca obejmuje kontrolę nad pierwotną jednostką dominującą na drodze emisji instru
mentów kapitałowych wymiennych na instrumenty kapitałowe pierwotnej jednostki dominującej,
(b) aktywa i zobowiązania nowej grupy i pierwotnej grupy są takie same bezpośrednio przed reorganizacją i po
reorganizacji, oraz
(c) właściciele pierwotnej jednostki dominującej przed reorganizacją mają te same bezwarunkowe i warunkowe
udziały w aktywach netto pierwotnej grupy i nowej grupy bezpośrednio przed reorganizacją i po reorganizacji,
przy czym nowa jednostka dominująca ujmuje w swoim jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestycje
w pierwotnej jednostce dominującej zgodnie z paragrafem 38(a), to nowa jednostka dominująca wycenia cenę
nabycia w wartości bilansowej jej udziałów w kapitale własnym wykazanym w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym pierwotnej jednostki dominującej na dzień przeprowadzenia reorganizacji.

38C

Analogicznie jednostka, która nie jest jednostką dominującą może stworzyć nową jednostkę, która stanie się dla
niej jednostką dominującą, w sposób spełniający kryteria paragrafu 38B. Wymogi zawarte w paragrafie 38B stosują
się w równym stopniu do tego rodzaju reorganizacji. W takich przypadkach powoływanie na „pierwotną jednostkę
dominującą” lub „pierwotną grupę” jest równorzędne z powoływaniem na „pierwotną jednostkę”.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
45B

Dokument Koszt inwestycji w jednostce zależnej, jednostce współkontrolowanej lub stowarzyszonej (Zmiany MSSF 1
i MSR 27) wydany w maju 2008 r. usunął definicję metody ceny nabycia z paragrafu 4 i dodał paragraf 38A.
Jednostka stosuje te zmiany prospektywnie w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2009 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu
do wcześniejszego okresu, to ujawnia ten fakt i stosuje jednocześnie powiązane z nimi zmiany wprowadzone do
MSR 18, MSR 21 i MSR 36.

45C

Dokument Koszt inwestycji w jednostce zależnej, jednostce współkontrolowanej lub stowarzyszonej (Zmiany MSSF 1
i MSR 27) wydany w maju 2008 r. dodał paragrafy 38B oraz 38C. Jednostka stosuje te zmiany prospektywnie
w odniesieniu do reorganizacji mających miejsce w okresach rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r.
i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Ponadto jednostka może zdecydować się na zastosowanie
paragrafów 38B i 38C retrospektywnie w odniesieniu do wcześniejszych reorganizacji wchodzących w zakres tych
paragrafów. Jeżeli jednak jednostka dokona przekształcenia reorganizacji w taki sposób, aby była zgodna
z wymogami paragrafu 38B lub 38C, przekształca wszystkie późniejsze reorganizacje wchodzące w zakres tych
paragrafów. Jeżeli jednostka stosuje paragrafy 38B lub 38C w odniesieniu do wcześniejszego okresu, to ten fakt
ujawnia.
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Załącznik
Zmiany innych MSSF
Jednostki stosują następujące zmiany wprowadzone do MSR 18, MSR 21 i MSR 36 jeżeli stosują odnośne zmiany
paragrafu 4 oraz paragrafu 38A MSR 27.
MSR 18 Przychody
A1

MSR 18 zmieniono w sposób następujący.
Paragraf 32 zmieniono i dodano paragraf 38 w następującym brzmieniu:
32 Jeżeli niezapłacone odsetki narosły w okresie przed nabyciem oprocentowanej inwestycji, a kolejne wpływy
odsetek dotyczą okresów przed nabyciem i po nabyciu inwestycji, to tylko część odsetek dotyczących
okresów po jej nabyciu ujmuje się jako przychody.
38 Dokument Koszt inwestycji w jednostce zależnej, jednostce współkontrolowanej lub stowarzyszonej (Zmiany
w MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy i MSR
27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe) wydany w maju 2008 r. zmienił paragraf
32. Jednostka stosuje te zmiany prospektywnie w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
się 1 stycznia 2009 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje
odnośne zmiany paragrafu 4 i 38A MSR 27 w odniesieniu do wcześniejszego okresu, to stosuje jedno
cześnie zmianę paragrafu 32.

MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
A2

W MSR 21 paragraf 49 zmieniono w następujący sposób:
49 Jednostka może dokonać całkowitego lub częściowego zbycia udziałów w jednostce działającej za granicą
poprzez sprzedaż, likwidację, spłatę kapitału udziałowego (akcyjnego) lub zrzeczenie się części lub całości
tej jednostki. Odpis wartości bilansowej jednostki działającej za granicą z racji poniesionych przez nią strat
lub z tytułu utraty jej wartości ujętej przez inwestora nie stanowi zbycia częściowego. W związku z tym
w momencie odpisania wartości nie przenosi się do wyniku finansowego żadnej części zysku lub straty
z tytułu różnic kursowych, ujętej w innych całkowitych dochodach.

MSR 36 Utrata wartości aktywów
A3

W MSR 36 nad paragrafem 12(g) dodano nagłówek oraz dodano nowy podpunkt (h). Po paragrafie 140C
dodano paragraf 140D:
12 Przeprowadzając ocenę, czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę wartości składnika aktywów, jednostka
rozważa przynajmniej następujące przesłanki:
…
Dywidendy z jednostek zależnych, jednostek współkontrolowanych lub stowarzyszonych
h) w związku z inwestycją w jednostce zależnej, współkontrolowanej lub stowarzyszonej inwestor ujmuje
dywidendę z tytułu tej inwestycji kiedy istnieją dowody, że:
(i) wartość bilansowa inwestycji wykazana w jednostkowym sprawozdaniu finansowym przewyższa
wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartości bilansowe aktywów netto
w tym wartości firmy jednostki, w której dokonano inwestycji, lub
(ii) dywidenda przewyższa całkowite dochody ogółem jednostki zależnej, współkontrolowanej lub
stowarzyszonej w okresie, w którym dywidenda została zadeklarowana.

140D

Dokument Koszt inwestycji w jednostce zależnej, jednostce współkontrolowanej lub stowarzyszonej (Zmiany w MSSF 1
Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy i MSR 27) wydany w maju
2008 r. dodał paragraf 12(h). Jednostka stosuje tę zmianę prospektywnie w odniesieniu do rocznych okresów
rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka
zastosuje odnośne zmiany paragrafów 4 i 38A MSR 27 w odniesieniu do wcześniejszego okresu, stosuje
jednocześnie zmianę paragrafu 12(h).
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