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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1165/2009
z dnia 27 listopada 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 Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 4 i MSSF 7
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

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 WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
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 października 2008 r.
W dniu 5 marca 2009 r. Rada Międzynarodowych Stan
dardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała zmiany do
Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finan
sowej (MSSF) 4 Umowy ubezpieczeniowe oraz zmiany do
MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji, zwane
dalej „zmianami do MSSF 4 i MSSF 7”. Zmiany do MSSF
4 i MSSF 7 mają na celu podniesienie wymogów
w zakresie ujawniania informacji dotyczących wycen
wartości godziwej oraz ryzyka płynności związanego
z instrumentami finansowymi.

(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,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 wpro
wadza się następujące zmiany:
(1) Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF) 4 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do
niniejszego rozporządzenia;
(2) MSSF 7 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do
niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2

(3)

Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG)
z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości
Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że zmiany do MSSF
4 i MSSF 7 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

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany do MSSF 4 i MSSF 7
zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia najpóź
niej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego
rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2008 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 27 listopada 2009 r.
W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY

Członek Komisji

(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

MSSF 4

Zmiana do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 4 Umowy ubezpieczeniowe

MSSF 7

Zmiany do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 7 Instrumenty finansowe:
ujawnianie informacji

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 do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 7
Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji
Paragraf 27 został zmieniony. Paragrafy 27A i 27B zostały dodane.
ISTOTNOŚĆ WPŁYWU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIK DZIAŁALNOŚCI
Pozostałe ujawnienia
Wartość godziwa
27

Jednostka ujawnia dla każdej klasy instrumentów finansowych metody oraz – w przypadku wykorzystania
technik wyceny – założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwych dla poszczególnych klas aktywów finan
sowych lub zobowiązań finansowych. Przykładowo, jeśli ma to zastosowanie, jednostka ujawnia informacje
o założeniach dotyczących wysokości współczynnika wcześniejszych spłat, szacunkowych strat kredytowych,
stóp procentowych oraz stóp dyskontowych. Jeżeli nastąpiła zmiana techniki wyceny, jednostka ujawnia zmianę
i przyczyny jej wprowadzenia.

27A

Aby ujawnić informacje zgodnie z wymogami paragrafu 27B, jednostka klasyfikuje wyceny wartości godziwej
posługując się hierarchią wartości godziwej, która uwzględnia istotność danych wejściowych do wyceny. Hierar
chię wartości godziwej tworzą następujące poziomy:
(a) ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań (Poziom
1),
(b) dane wejściowe inne niż ceny notowane zaliczane do Poziomu 1, które są obserwowalne dla składnika
aktywów lub zobowiązań w sposób bezpośredni (tj. jako ceny) lub pośrednio (tj. bazujące na cenach)
(Poziom 2) oraz
(c) dane wejściowe do wyceny składnika aktywów lub zobowiązań, które nie są oparte na możliwych do
zaobserwowania danych rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne) (Poziom 3).
Poziom hierarchii wartości godziwej, do którego następuje klasyfikacja wyceny wartości godziwej, ustala się na
podstawie danych wejściowych najniższego poziomu, które są istotne dla całości pomiaru wartości godziwej.
W tym celu istotność danych wejściowych do wyceny ocenia się poprzez odniesienie do całości wyceny wartości
godziwej. Jeżeli przy wycenie wartości godziwej wykorzystuje się obserwowalne dane wejściowe, które wymagają
istotnych korekt na podstawie danych nieobserwowalnych, wycena taka ma charakter wyceny zaliczanej do
Poziomu 3. Ocena tego, czy określone dane wejściowe przyjęte do wyceny mają istotne znaczenie dla całości
wyceny wartości godziwej wymaga osądu uwzględniającego czynniki specyficzne dla danego składnika aktywów
lub zobowiązań.

27B

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla każdej klasy instrumentów finansowych wycenianych według wartości
godziwej jednostka ujawnia:
(a) poziom w hierarchii wartości godziwej, do którego zaklasyfikowano poszczególne wyceny wartości godziwej,
dokonując podziału wycen wartości godziwej zgodnie z poziomami zdefiniowanymi w paragrafie 27A,
(b) wszelkie istotne przesunięcia między Poziomem 1 i Poziomem 2 hierarchii wartości godziwej oraz przyczyny
tych przesunięć. Przesunięcia do każdego z poziomów ujawnia się i omawia oddzielnie od przesunięć
z każdego z poziomów. Dla tych potrzeb istotność [przesunięcia] ocenia się poprzez pryzmat rachunku
zysków i strat oraz aktywów lub zobowiązań ogółem,
(c) dla wycen wartości godziwej zaliczanych do Poziomu 3 hierarchii wartości godziwej, uzgodnienie pomiędzy
bilansem otwarcia a bilansem zamknięcia, ujawniając odrębnie zmiany w ciągu okresu, które można przy
pisać do:
(i) łącznych zysków lub strat za okres ujętych w rachunku zysków lub strat wraz ze wskazaniem, w której
pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów lub jednostkowego rachunku zysków i strat zostały one
zaprezentowane (o ile zostały zaprezentowane);
(ii) łącznych zysków lub strat ujętych w pozostałych całkowitych dochodach,
(iii) zakupów, sprzedaży, emisji i rozliczeń (każdy typ przesunięć ujawniony osobno) oraz
(iv) przesunięć z oraz do Poziomu 3 (np. przesunięć wynikających ze zmian w obserwowalności danych
rynkowych), wraz z przyczynami tych przesunięć. W przypadku istotnych przesunięć, przesunięcia do
Poziomu 3 ujawnia się i omawia oddzielnie od przesunięć z Poziomu 3.
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(d) kwotę łącznych zysków lub strat za okres, o których mowa w punkcie (c)(i) powyżej, ujętych w zysku lub
stracie, które można przypisać do zysków lub strat odnoszących się do tych aktywów lub zobowiązań
występujących na koniec okresu sprawozdawczego wraz ze wskazaniem, w której pozycji sprawozdania
z całkowitych dochodów lub jednostkowego rachunku zysków i strat zostały one zaprezentowane (o ile
zostały zaprezentowane)
(e) jeżeli w przypadku wyceny wartości godziwej zaliczanej do Poziomu 3 zmiana jednej lub więcej danych
wejściowych do wyceny na racjonalnie możliwe alternatywne założenia zmieniałaby znacząco wartość
godziwą, jednostka ujawnia ten fakt oraz skutki tej zmiany. Jednostka ujawnia, w jaki sposób obliczono
wpływ zmiany na racjonalnie możliwe alternatywne założenia. W tym celu istotność ocenia się poprzez
pryzmat rachunku zysków i strat oraz aktywów lub zobowiązań ogółem lub, jeżeli zmiany wartości godziwej
są ujmowane w innych całkowitych dochodach, poprzez pryzmat kapitału własnego ogółem.
Jednostka prezentuje ujawnienia o charakterze ilościowym wymagane przez niniejszy paragraf w formie tabela
rycznej, chyba że inna forma prezentacji jest bardziej odpowiednia.
Paragraf 39 został zmieniony. Paragraf 44G został dodany.
Ryzyko płynności
39

Jednostka ujawnia:
(a) analizę wymagalności zobowiązań finansowych niebędących instrumentami pochodnymi (w tym udzielonych
gwarancji finansowych) prezentującą pozostałe umowne terminy wymagalności.
(b) analizę wymagalności pochodnych zobowiązań finansowych. Analiza wymagalności obejmuje pozostałe
umowne terminy wymagalności dla tych pochodnych zobowiązań finansowych, w przypadku których
umowne terminy wymagalności są kluczowe dla zrozumienia momentu wystąpienia przepływów pieniężnych
(zob. paragraf B11B).
(c) opis sposobu zarządzania ryzykiem płynności właściwym dla (a) i (b).

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE
44G

Dokument Udoskonalenie wymogów dotyczących ujawnień dotyczących instrumentów finansowych (Zmiany do MSSF 7)
opublikowany w marcu 2009 r. zmienił paragrafy 27, 39 i B11 oraz dodał paragrafy 27A, 27B, B10A oraz
B11A–B11F. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynają
cych się 1 stycznia 2009 r. lub później. W pierwszym roku stosowania jednostka nie musi przedstawiać danych
porównywalnych w ramach ujawnień wymaganych przez te zmiany. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone.
Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszych okresów, fakt ten ujawnia.

Załącznik A
Definicje terminów
Następujący termin został zmieniony:
liquidity risk

Ryzyko wystąpienia trudności w wypełnieniu przez jednostkę obowiązków wynikających
z zobowiązań finansowych, których rozliczenie następuje poprzez dostarczenie środków pienięż
nych lub innego rodzaju aktywów finansowych.

Załącznik B
Objaśnienie stosowania
Nagłówek i paragraf B11 zostały zmienione. Paragrafy B10A i B11A–B11F zostały dodane, a paragrafy B12–B16 zostały usunięte.
Paragrafy B12 i B13 zostały zastąpione przez paragraf B11C(a) i (b). Paragrafy B14 i B16 zostały zastąpione przez paragraf
B11D.
Charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi (paragrafy 31–42)
Ilościowe ujawnienia na temat ryzyka płynności (paragrafy 34(a) oraz 39(a) i (b))
B10A

Zgodnie z paragrafem 34(a) jednostka ujawnia sumaryczne dane ilościowe dotyczące ekspozycji na ryzyko
płynności na podstawie informacji przekazywanych wewnętrznie kluczowemu personelowi kierowniczemu.
Jednostka wyjaśnia, w jaki sposób dane te zostały ustalone. Jeżeli wypływ środków pieniężnych (lub innego
rodzaju aktywów finansowych) uwzględnionych w tych danych mógłby:
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(a) mieć miejsce znacznie wcześniej niż wykazano to w danych lub
(b) być znacząco różny od kwot wykazanych w tych danych (na przykład instrument pochodny, który został
zaprezentowany w danych przy założeniu rozliczenia netto, w przypadku gdy kontrahent ma możliwość
wyboru opcji rozliczenia brutto),
jednostka stwierdza ten fakt oraz przedstawia informacje ilościowe, które umożliwiają użytkownikom spra
wozdań finansowych ocenę zakresu ryzyka, o ile informacje te nie są zawarte w analizie umownych terminów
wymagalności, sporządzonej zgodnie z wymogami paragrafu 39(a) lub (b).
B11

Sporządzając analizę terminów wymagalności zgodnie z wymogami paragrafu 39(a) i (b) jednostka kieruje się
osądem, aby ustalić odpowiednią ilość przedziałów czasowych. Na przykład jednostka może ustalić, że odpo
wiednie są następujące przedziały czasowe:
(a) do miesiąca,
(b) od miesiąca do trzech miesięcy,
(c) od trzech miesięcy do jednego roku oraz
(d) od roku do pięciu lat.

B11A

Spełniając wymogi paragrafu 39(a) i (b) jednostka nie wydziela wbudowanego instrumentu finansowego od
hybrydowego (złożonego) instrumentu finansowego. W odniesieniu do takiego instrumentu jednostka stosuje
paragraf 39(a).

B11B

Paragraf 39(b) wymaga od jednostki ujawnienia ilościowej analizy terminów wymagalności dla zobowiązań
finansowych stanowiących pochodne instrumenty finansowe, która prezentuje pozostałe umowne terminy
wymagalności, jeżeli są one kluczowe dla zrozumienia terminu wystąpienia przepływów pieniężnych. Tak
może być na przykład w przypadku:
(a) swapów stóp procentowych o pozostałym terminie zapadalności wynoszącym pięć lat, stanowiących
zabezpieczenie przepływów pieniężnych ze składnika aktywów lub zobowiązań finansowych opartych
na zmiennej stopie procentowej,
(b) wszystkich zobowiązań do udzielenia pożyczek.

B11C

Paragraf 39 (a) i (b) wymaga od jednostki ujawnienia analizy terminów wymagalności dla zobowiązań finan
sowych prezentującej pozostałe umowne terminy wymagalności dla niektórych zobowiązań finansowych.
W tym ujawnieniu:
(a) w przypadku, gdy kontrahent ma wybór co do terminu zapłaty, zobowiązanie przyporządkowuje się do
najwcześniejszego terminu, w którym jednostka może być zobowiązana do zapłaty kwoty umownej. Na
przykład zobowiązania finansowe, w odniesieniu do których jednostka może być wezwana do spłaty na
żądanie (np. depozyty płatne na żądanie), ujmuje się w najwcześniejszym przedziale czasowym.
(b) w przypadku, gdy jednostka zobowiązana jest do przekazywania kwot w ratach, każda rata przypisywana
jest do najwcześniejszego okresu, w którym jednostka może być zobowiązana do jej zapłaty. Na przykład
zobowiązanie do udzielenia pożyczki ujmowane jest w przedziale czasowym, w którym przypada
najwcześniejszy z terminów ewentualnej wypłaty tej pożyczki.
(c) w przypadku udzielonych gwarancji finansowych maksymalna kwota gwarancji przypisywana jest do
najwcześniejszego terminu, w którym gwarancja może być wymagalna.

B11D

Kwotami umownymi ujawnianymi w analizie terminów wymagalności zgodnie z wymogami paragrafu 39(a)
i (b) są umowne niezdyskontowane przepływy pieniężne, na przykład:
(a) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego brutto (przed odliczeniem kosztów finansowych),
(b) określone w kontraktach forward ceny zakupu aktywów finansowych w zamian za środki pieniężne,
(c) kwoty netto dla transakcji wymiany (swapów) zmiennej stopy procentowej na stałą, w przypadku których
następuje wymiana przepływów środków pieniężnych netto,
(d) kwoty umowne podlegające wymianie w ramach pochodnego instrumentu finansowego (np. swapa walu
towego), w przypadku którego wymianie podlegają przepływy środków pieniężnych brutto oraz
(e) zobowiązania do udzielenia pożyczki brutto.
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Te niezdyskontowane przepływy pieniężne różnią się od kwot ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej,
ponieważ kwoty wykazane w tym sprawozdaniu są oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych.
W przypadku, gdy kwota do zapłaty nie jest stała, ujawnianą kwotę ustala się poprzez odniesienie do
warunków istniejących na koniec okresu sprawozdawczego. Na przykład, gdy kwota do zapłaty zmienia się
w zależności od zmian indeksu, ujawnianą kwotę można ustalić w oparciu o poziom indeksu na koniec
okresu sprawozdawczego.
B11E

Paragraf 39(c) wymaga od jednostki opisania, w jaki sposób zarządza ona nieodłącznym ryzykiem płynności
dotyczącym pozycji ujawnianych w ramach ujawnień ilościowych zaprezentowanych zgodnie z wymaganiami
paragrafu 39(a) i (b). Jednostka ujawnia analizę terminów zapadalności aktywów finansowych utrzymywanych
dla celów zarządzania ryzykiem płynności (np. aktywów finansowych charakteryzujących się dużą płynnością
lub w odniesieniu do których oczekuje się generowania wpływu środków pieniężnych równoważących
wypływy środków pieniężnych z tytułu zobowiązań finansowych), jeżeli informacje te są niezbędne, aby
umożliwić użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę charakteru i zakresu ryzyka płynności.

B11F

Inne czynniki, które jednostka może wziąć pod uwagę dokonując ujawnień wymaganych przez paragraf 39(c),
obejmują między innymi stwierdzenie, czy jednostka:
(a) posiada przyrzeczone źródła finansowania (np. w formie obligacji korporacyjnych) lub inne środki finan
sowania (np. dostępne linie kredytowe), z których może skorzystać w celu zaspokojenia potrzeb wynika
jących z braku płynności,
(b) posiada depozyty w bankach centralnych w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z braku płynności,
(c) posiada bardzo zdywersyfikowane źródła finansowania,
(d) jest narażona na znaczącą koncentrację ryzyka płynności związaną z jej aktywami lub źródłami finanso
wania,
(e) posiada procesy kontroli wewnętrznej oraz awaryjne plany zarządzania ryzykiem płynności,
(f) posiada instrumenty zawierające warunkowe zapisy o przyśpieszonych spłatach (np. na wypadek pogor
szenia się ratingu kredytowego jednostki),
(g) posiada instrumenty, które mogłyby wymagać ustanowienia zabezpieczeń (np. wezwania do uzupełnienia
depozytu zabezpieczającego w przypadku instrumentów pochodnych),
(h) posiada instrumenty z opcją wyboru sposobu uregulowania zobowiązania finansowego poprzez dostawę
gotówki (lub innego składnika aktywów finansowych) lub poprzez dostarczenie własnych akcji lub
(i) posiada instrumenty przewidujące rozliczenia w drodze kompensaty.

B12-B16 [Usunięte]
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Umowy ubezpieczeniowe
Paragraf 39(d) został zmieniony.
UJAWNIANIE INFORMACJI
Charakter i zakres ryzyka związanego z umowami ubezpieczeniowymi
39

(d) informacje o ryzyku kredytowym, ryzyku płynności oraz ryzyku rynkowym, które byłyby wymagane przez
paragrafy 31–42 MSSF 7, gdyby umowy ubezpieczeniowe wchodziły w zakres MSSF 7. Jednakże:
(i) ubezpieczyciel nie musi przedstawić analizy terminów wymagalności wymaganej przez paragraf 39(a)
i (b) MSSF 7, jeżeli w zamian ujawnia informacje o szacowanym terminie wypływu środków pienięż
nych netto wynikającym z ujętych zobowiązań ubezpieczeniowych. Informacje te mogą mieć formę
analizy kwot ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według prognozowanego terminu.
(ii) …
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