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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1142/2009
z dnia 26 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 Interpretacji 17 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości
Finansowej (IFRIC)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

czości Finansowej (MSSF) 5 oraz do Międzynarodowego
Standardu Rachunkowości (MSR) 10 w celu zapewnienia
spójności międzynarodowych standardów rachunko
wości.

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)
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.
(2)
W dniu 27 listopada 2008 r. Komitet ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC)
opublikował Interpretację KIMSF 17 Przekazanie aktywów
niegotówkowych właścicielom, zwaną dalej „KIMSF 17”.
KIMSF 17 jest interpretacją, która zawiera wyjaśnienia
i wytyczne dotyczące ujmowania przez jednostkę prze
kazania jej właścicielom aktywów nie będących środkami
pieniężnymi.
(3)
Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG)
z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości
Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że KIMSF 17 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
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.
(4)
Przyjęcie KIMSF 17 pociąga za sobą wprowadzenie
zmian do Międzynarodowego Standardu Sprawozdaw

(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,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 wpro
wadza się następujące zmiany:
1) Dodaje się Interpretację 17 Komitetu ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC)
Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom zgodnie
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;
2) Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF) 5 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do
niniejszego rozporządzenia;
3) Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 10 zostaje
zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą
dzenia.
Artykuł 2
Wszystkie przedsiębiorstwa stosują KIMSF 17 oraz zmiany do
MSSF 1 i MSR 10 zgodnie z załącznikiem do niniejszego
rozporządzenia najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierw
szego roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu
31 października 2009 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 26 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

KIMSF 17

Interpretacja KIMSF 17 Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom

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 17
Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom
Odwołania
— MSSF 3 Połączenia jednostek (zaktualizowany w 2008 r.)
— MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
— MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji
— MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2007 r.)
— MSR 10 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
— MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe (zmieniony w maju 2008 r.)
WPROWADZENIE
1

Jednostka wypłaca niekiedy dywidendę swoim właścicielom występującym w charakterze udziałowców (*)
w postaci aktywów innych niż środki pieniężne (aktywa niegotówkowe). W takich sytuacjach jednostka może
zaoferować swoim właścicielom prawo wyboru czy dywidenda ma być wypłacona w postaci aktywów niegotów
kowych czy też w środkach pieniężnych. IFRIC poproszono o wytyczne, w jaki sposób jednostka powinna
ujmować takie dywidendy.

2

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) nie dają wytycznych na temat sposobu wyceny
przez jednostkę podziału zysku na rzecz właścicieli (powszechnie określanego jako dywidendy). MSR 1 wymaga
od jednostki przedstawienia szczegółowych informacji na temat dywidend ujętych jako podział zysku na rzecz
właścicieli w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym lub w informacji dodatkowej do sprawozdania finan
sowego.

ZAKRES
3

Niniejsza interpretacja ma zastosowanie do następujących typów, niemających charakteru wzajemnego, przeka
zania aktywów przez jednostkę na rzecz jej właścicieli występujących w charakterze udziałowców:
a) przekazania aktywów niegotówkowych (np. w postaci rzeczowych aktywów trwałych, przedsięwzięć zgodnie
z definicją w MSSF 3, udziałów w innej jednostce lub grup do zbycia zgodnie z definicją w MSSF 5); oraz
b) wypłat dających właścicielom prawo wyboru formy przekazania aktywów: aktywów niegotówkowych lub
środków pieniężnych.

4

Niniejsza interpretacja ma zastosowanie tylko do takiego przekazania aktywów niegotówkowych, w którym
wszyscy właściciele tej samej klasy instrumentów kapitałowych są traktowani w jednakowy sposób.

5

Niniejsza interpretacja nie ma zastosowania do przekazania aktywów niegotówkowych, w wyniku którego aktywa
są ostatecznie kontrolowane przez tę samą stronę lub strony zarówno przed przekazaniem, jak i po przekazaniu.
Niniejsze ograniczenie zakresu stosuje się do jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych jedno
stki przekazującej aktywa.

6

Zgodnie z paragrafem 5 niniejsza interpretacja nie ma zastosowania, kiedy niegotówkowy składnik aktywów
ostatecznie podlega kontroli tych samych stron zarówno przed przekazaniem, jak i po przekazaniu. Paragraf
B2 MSSF 3 stwierdza, że „grupę osób uznaje się za sprawującą kontrolę nad jednostką, gdy, w wyniku uzgodnień
umownych, są łącznie zdolne do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki w celu osiągania
korzyści z jej działalności”. Dlatego, aby przekazanie aktywów niegotówkowych nie było objęte zakresem niniej
szej interpretacji ze względu na fakt, że te same strony kontrolują aktywa zarówno przed przekazaniem, jak i po
przekazaniu aktywów, grupa poszczególnych udziałowców otrzymujących takie aktywa niegotówkowe musi
łącznie, w wyniku uzgodnień umownych, sprawować władzę nad jednostką przekazującą aktywa.

7

Zgodnie z paragrafem 5 niniejsza interpretacja nie ma zastosowania, jeżeli jednostka przekazuje część swoich
udziałów w jednostce zależnej ale zachowuje kontrolę nad jednostką zależną. Jeżeli przekazanie skutkuje ujęciem
udziałów niekontrolujących w jednostce zależnej, to przekazanie ujmuje się zgodnie z wymogami MSR 27
(zmienionego w 2008 r.).

(*) Paragraf 7 MSR 1 definiuje właścicieli jako posiadaczy instrumentów zaklasyfikowanych jako kapitał własny.
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Niniejsza interpretacja odnosi się tylko do ujmowania przekazania aktywów niegotówkowych przez tę jednostkę,
która przekazuje aktywa. Nie odnosi się do ujmowania przez udziałowców otrzymujących tego rodzaju aktywa
niegotówkowe.

PROBLEM
9

Jeżeli jednostka deklaruje podział wyniku i ma obowiązek wydania niegotówkowych aktywów jej właścicielom
w wyniku tego podziału, musi ująć zobowiązanie z tytułu dywidendy. W związku z tym interpretacja odnosi się
do następujących problemów:
a) Kiedy jednostka powinna ujmować zobowiązanie z tytułu dywidendy?
b) W jaki sposób jednostka wycenia zobowiązanie z tytułu dywidendy?
c) W jaki sposób na moment wypłaty dywidendy ujmuje się różnicę między wartością bilansową aktywów
wydawanych w ramach podziału wyniku a wartością bilansową zobowiązania z tytułu dywidendy?

UZGODNIONE STANOWISKO
Kiedy należy ujmować zobowiązanie z tytułu dywidendy
10

Zobowiązanie do zapłaty dywidendy ujmuje się, gdy wypłata dywidendy została uchwalona przez uprawniony do
tego organ jednostki i decyzja o jej wypłacie nie leży już w gestii jednostki, to jest wtedy, gdy:
a) dywidenda zadeklarowana, np. przez kierownictwo lub przez zarząd, została zatwierdzona/uchwalona przez
uprawniony do tego organ, np. przez udziałowców, jeżeli w danym systemie prawnym wymagana jest taka
uchwała, lub
b) dywidenda została zadeklarowana, np. przez kierownictwo lub przez zarząd, jeżeli w danym systemie
prawnym nie wymaga się dalszego zatwierdzenia/uchwalenia przez udziałowców.
Wycena zobowiązania z tytułu dywidendy

11

Jednostka wycenia zobowiązanie do przekazania aktywów niegotówkowych jako dywidendy na rzecz właścicieli
w wartości godziwej aktywów, które mają być przekazane.

12

Jeżeli jednostka daje swoim właścicielom prawo wyboru formy otrzymania dywidendy: w postaci aktywów
niegotówkowych lub środków pieniężnych, jednostka szacuje zobowiązanie z tytułu dywidendy, biorąc pod
uwagę zarówno wartość godziwą każdej z dostępnych form, jak również związane z tym prawdopodobieństwo
wyboru każdej z form przez właścicieli.

13

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego oraz na dzień wypłaty dywidendy jednostka dokonuje weryfikacji
i koryguje wartość bilansową zobowiązania z tytułu dywidendy, a wszelkie zmiany wartości bilansowej zobowią
zania z tytułu dywidendy ujmuje w kapitale własnym jako korektę wartości podzielonego wyniku.
Ujmowanie różnicy między wartością bilansową przekazywanych aktywów a wartością bilansową zobo
wiązania z tytułu dywidendy na moment uregulowania zobowiązania z tytułu dywidendy

14

W momencie uregulowania zobowiązania z tytułu dywidendy/wypłaty dywidendy jednostka ujmuje w zysku lub
stracie różnicę, o ile występuje, między wartością bilansową aktywów wydawanych w ramach podziału wyniku
a wartością bilansową zobowiązania z tytułu dywidendy.
Prezentacja i ujawnianie informacji

15

Jednostka prezentuje różnice opisane w paragrafie 14 w odrębnej pozycji zysku lub straty.

16

Jednostka ujawnia następujące informacje, jeśli ma to zastosowanie:
a) wartość bilansową zobowiązania z tytułu dywidendy na początek i na koniec okresu; oraz
b) wzrost lub spadek wartości bilansowej ujętej w okresie zgodnie z paragrafem 13 na skutek zmiany wartości
godziwej aktywów, które mają być wydane w ramach podziału wyniku.

17

Jeżeli po zakończeniu okresu sprawozdawczego, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego do publi
kacji, jednostka zadeklaruje dywidendę niegotówkową, ujawnia wówczas:
a) charakter aktywów, które mają być wydane w ramach podziału wyniku;
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b) wartość bilansową aktywów, które mają być wydane w ramach podziału wyniku, na koniec okresu sprawoz
dawczego; oraz
c) szacowaną wartość godziwą aktywów, które mają być wydane w ramach podziału wyniku, na koniec okresu
sprawozdawczego, jeżeli różni się od ich wartości bilansowej oraz informacje wymagane przez paragraf 27a)
i b) MSSF 7 dotyczące metody zastosowanej do ustalenia tej wartości godziwej.
DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
18

Jednostka stosuje niniejszą interpretację do rocznych okresów rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później.
Retrospektywne zastosowanie jest niedozwolone. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeśli jednostka
zastosuje niniejszą interpretację do okresu rozpoczynającego się przed dniem 1 lipca 2009 r., to fakt ten ujawnia
oraz stosuje jednocześnie MSSF 3 (zaktualizowany w 2008 r.), MSR 27 (zmieniony w maju 2008 r.) oraz MSFF 5
(zmieniony przez niniejszą interpretację).
Załącznik
Zmiany do MSSF 5
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

Paragraf 5A został dodany.
ZAKRES
5A

Wymogi niniejszego MSSF dotyczące klasyfikacji, prezentacji i wyceny mające zastosowanie do aktywów trwałych
(lub grupy do zbycia) zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży mają również zastosowanie do
aktywów trwałych (lub grupy do zbycia) które są przeznaczone do wydania w ramach podziału wyniku właści
cielom występującym w charakterze udziałowców (przeznaczone do wydania właścicielom w ramach podziału
wyniku).

Nagłówek po paragrafie 5A i paragraf 8 zostały zmienione oraz dodano paragraf 12A.
KLASYFIKACJA AKTYWÓW TRWAŁYCH (LUB GRUP DO ZBYCIA) PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY LUB DO
WYDANIA WŁAŚCICIELOM W RAMACH PODZIAŁU WYNIKU
8

Sprzedaż jest wysoce prawdopodobna, gdy przedstawiciele odpowiedniego poziomu kierownictwa są zdecydowani
do wypełnienia planu sprzedaży składnika aktywów (lub grupy do zbycia) oraz aktywny program znalezienia
nabywcy i zakończenia planu został rozpoczęty. Ponadto składnik aktywów (lub grupa do zbycia) musi być
aktywnie oferowany na sprzedaż po cenie, która jest racjonalna w odniesieniu do jego bieżącej wartości godziwej.
Dodatkowo należy oczekiwać, że sprzedaż zostanie ujęta jako sprzedaż zakończona w czasie jednego roku od
dnia klasyfikacji, z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych przez paragraf 9, a działania potrzebne do zakończenia
planu wskazują, że jest mało prawdopodobne, iż zostaną poczynione znaczące zmiany w planie albo że plan
zostanie zarzucony. W ramach oceny, czy sprzedaż jest wysoce prawdopodobna, należy rozważyć prawdopodo
bieństwo podjęcia uchwały przez udziałowców (jeżeli uchwała jest wymagana w danym systemie prawnym).

12A

Składnik aktywów trwałych (lub grupa do zbycia) są klasyfikowane jako przeznaczone do wydania właścicielom,
jeżeli jednostka jest zobligowana do wydania składnika aktywów (lub grupy do zbycia) właścicielom w ramach
podziału wyniku. Sytuacja taka ma miejsce, gdy aktywa są dostępne do natychmiastowego wydania jako dywi
denda w ich bieżącym stanie, a wydanie jako dywidenda jest wysoce prawdopodobne. Wydanie aktywów jako
dywidendy jest wysoce prawdopodobne, jeżeli działania zmierzające do wydania aktywów jako dywidendy zostały
rozpoczęte i należy oczekiwać, że zostaną zakończone w ciągu roku od dnia klasyfikacji. Działania potrzebne do
zakończenia wydania aktywów jako dywidendy wskazują, że jest mało prawdopodobne, iż zostaną poczynione
znaczące zmiany lub że wydanie aktywów w ramach podziału wyniku zostanie zarzucone. W ramach oceny, czy
wydanie aktywów jako dywidendy jest wysoce prawdopodobne, należy rozważyć prawdopodobieństwo podjęcia
uchwały przez udziałowców (jeżeli uchwała jest wymagana w danym systemie prawnym).

Paragraf 15A i przypis zostały dodane.
WYCENA AKTYWÓW TRWAŁYCH (LUB GRUP DO ZBYCIA) ZAKLASYFIKOWANYCH JAKO PRZEZNACZONE DO
SPRZEDAŻY
15A

Jednostka wycenia składnik aktywów trwałych (lub grupę do zbycia) zaklasyfikowany jako przeznaczony do
wydania właścicielom w ramach podziału wyniku w kwocie niższej z jego wartości bilansowej i wartości godziwej
pomniejszonej o koszty wydania (*).

Paragraf 44D został dodany.
(*) Koszty wydania są kosztami krańcowymi bezpośrednio odnoszącymi się do wydania aktywów w ramach podziału wyniku. Nie
obejmują one kosztów finansowych oraz kosztów podatku dochodowego.
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DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
44D

Paragrafy 5A, 12A i 15A zostały dodane, a paragraf 8 został zmieniony w listopadzie 2008 r. przez KIMSF 17
Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom. Zmiany te stosuje się prospektywnie w odniesieniu do aktywów
trwałych (lub grup do zbycia), które zostały zaklasyfikowane jako przeznaczone do wydania właścicielom
w ramach podziału wyniku, w rocznych okresach rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później. Retrospek
tywne zastosowanie jest niedozwolone. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeśli jednostka zastosuje te
zmiany do okresu rozpoczynającego się przed 1 lipca 2009 r., to fakt ten ujawnia oraz stosuje jednocześnie MSSF
3 Połączenia jednostek (zaktualizowany w 2008 r.), MSR 27 (zmieniony w maju 2008 r.) oraz KIMSF 17.
Zmiany do MSR 10
Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Paragraf 13 został zmieniony.
DYWIDENDY
13

Jeżeli dywidendy zostały zadeklarowane po zakończeniu okresu sprawozdawczego, ale przed zatwierdzeniem
sprawozdania finansowego do publikacji, dywidend nie ujmuje się jako zobowiązania na koniec okresu sprawoz
dawczego, gdyż nie istnieje w tym czasie żaden obowiązek. Dywidendy takie ujawnia się w informacji dodatkowej
zgodnie z MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych.
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