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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 824/2009
z dnia 9 września 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 Rachunkowości (MSR) 39 oraz
Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

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)

(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 27 listopada 2008 r. Rada Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała
zmiany Międzynarodowego Standardu Rachunkowości
39 i Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości
Finansowej 7 (Przekwalifikowanie aktywów finansowych –
data wejścia w życie i przepisy przejściowe), zwane dalej
„zmianami w MSR 39 i MSSF 7”. Zmiany w MSR 39
i MSSF 7 precyzują datę wejścia w życie oraz środki
przejściowe związane ze zmianami tych standardów
wydanymi przez RMSR w dniu 13 października 2008 r.
Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG)
z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości
Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że zmiany w MSR
39 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
opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdaw

(4)

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

(5)

Ponieważ niniejsze rozporządzenie nie ma być stosowane
z mocą wsteczną, sprawozdania finansowe już sporzą
dzone i złożone na podstawie rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1004/2008 (4) nie wymagają zmiany z mocą
wsteczną.

(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, Między
narodowy Standard Rachunkowości (MSR) 39 Instrumenty finan
sowe: ujmowanie i wycena oraz Międzynarodowy Standard Spra
wozdawczości Finansowej (MSSF) 7 Instrumenty finansowe: ujaw
nianie informacji zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniej
szego rozporządzenia.
Artykuł 2
W przypadku gdy przedsiębiorstwo przedstawiło już swoje
sprawozdanie finansowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
1004/2008, nie jest zobowiązane do jego ponownego złożenia.
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 9 września 2009 r.
W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

MSR 7 i MSSF 39

Przekwalifikowanie aktywów finansowych – data wejścia w życie i przepisy przejściowe
(Zmiany w MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz w MSSF 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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Przekwalifikowanie aktywów finansowych – data wejścia w życie i przepisy przejściowe (Zmiany w MSR 39
Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz w MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji)
Zmiany do MSR 39
Paragraf 103G został skreślony, a paragrafy 103H i 103I zostały dodane.
DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
103H

Paragrafy 50 oraz OS8 zostały zmienione, a paragrafy 50B–50F zostały dodane na podstawie dokumentu
Przekwalifikowanie aktywów finansowych (Zmiany w MSR 39 oraz w MSSF 7), wydanego w październiku
2008 r. Jednostka stosuje te zmiany z dniem 1 lipca 2008 r. lub po tej dacie. Jednostka nie dokonuje
przekwalifikowania składników aktywów finansowych zgodnie z paragrafem 50B, 50D lub 50E przed dniem
1 lipca 2008 r. Każde przekwalifikowanie składnika aktywów finansowych dokonane z dniem 1 listopada
2008 r. lub po tej dacie staje się skuteczne z dniem, w którym dokonano przekwalifikowania. Żadne przekwa
lifikowanie składnika aktywów finansowych zgodnie z paragrafem 50B, 50D lub 50E nie jest stosowane
w sposób retrospektywny od daty sprzed dnia 1 lipca 2008 r.

103I

Paragraf 103H został zmieniony na podstawie dokumentu Przekwalifikowanie aktywów finansowych – data wejścia
w życie i przepisy przejściowe (Zmiany w MSR 39 oraz w MSSF 7), wydanego w listopadzie 2008 r. Jednostka
stosuje tę zmianę z dniem 1 lipca 2008 r. lub po tej dacie.
Zmiany do MSSF 7

Paragraf 44E został zmieniony, a paragraf 44F został dodany.
DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
44E

Paragraf 12 został zmieniony, a paragraf 12A został dodany na podstawie dokumentu Przekwalifikowanie aktywów
finansowych (Zmiany w MSR 39 oraz w MSSF 7), wydanego w październiku 2008 r. Jednostka stosuje te zmiany
z dniem 1 lipca 2008 r. lub po tej dacie.

44F

Paragraf 44E został zmieniony na podstawie dokumentu Przekwalifikowanie aktywów finansowych- data wejścia
w życie i przepisy przejściowe (Zmiany w MSR 39 oraz w MSSF 7), wydanego w listopadzie 2008 r. Jednostka
stosuje tę zmianę z dniem 1 lipca 2008 r. lub po tej dacie.
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