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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1205/2011
z dnia 22 listopada 2011 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) 7
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

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.

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.
Dnia 7 października 2010 r. Rada Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała –
w postaci dokumentu Ujawnianie informacji – Przeniesienia
aktywów finansowych – zmiany MSSF 7 Instrumenty finan
sowe: ujawnianie informacji, zwane dalej „zmianami”.
Zmiany te mają ułatwić użytkownikom sprawozdań
finansowych lepszą ocenę ryzyka związanego z
przeniesieniami aktywów finansowych oraz wpływu
tego ryzyka na sytuację finansową jednostki. Ich celem
jest zwiększenie przejrzystości w zakresie sprawozdaw
czości
dotyczącej
transakcji
przeniesienia,
w
szczególności tych, które obejmują sekurytyzację
aktywów finansowych.
Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG)
z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości
Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że zmiany spełniają
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.
powołującą Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Stan
dardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji
w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej

(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) 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji zostaje
zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego
rozporządzenia;
2) MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawoz
dawczości Finansowej po raz pierwszy zostaje zmieniony
zgodnie ze zmianami MSSF 7 zgodnie z załącznikiem do
niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany standardów,
o których mowa w art. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem
swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się
po dniu 30 czerwca 2011 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 22 listopada 2011 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
MSSF 7

Zmiany MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji – Przeniesienia aktywów finanso
wych

„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 MSSF 7
Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji
PRZENIESIENIA AKTYWÓW FINANSOWYCH
42A

Wymogi dotyczące ujawniania informacji zawarte w paragrafach 42B–42H odnoszące się do przeniesień aktywów
finansowych uzupełniają pozostałe wymogi dotyczące ujawniania informacji zawarte w niniejszym MSSF.
Jednostka ujawnia informacje wymagane w paragrafach 42B–42H w pojedynczej informacji dodatkowej
w sprawozdaniu finansowym. Jednostka ujawnia wymagane informacje w odniesieniu do wszystkich przeniesio
nych aktywów finansowych, które nie są wyłączone z bilansu, oraz w odniesieniu do wszelkich utrzymanych
zaangażowań w przeniesionych aktywach istniejących na dzień sprawozdawczy, niezależnie od tego kiedy dana
transakcja przeniesienia miała miejsce. Do celów zastosowania wymogów dotyczących ujawniania informacji
zawartych w tych paragrafach, jednostka przenosi całość lub część składnika aktywów finansowych (przeniesiony
składnik aktywów finansowych) wtedy i tylko wtedy, gdy jednostka:
a) przenosi umowne prawa do otrzymywania przepływów pieniężnych z danego składnika aktywów finanso
wych; lub
b) zachowuje umowne prawa do otrzymywania przepływów pieniężnych z danego składnika aktywów finanso
wych, ale w drodze porozumienia przyjmuje na siebie umowny obowiązek przekazania przepływów pienięż
nych jednemu lub większej liczbie odbiorców.

42B

Jednostka ujawnia informacje umożliwiające użytkownikom jej sprawozdań finansowych:
a) zrozumienie relacji między przeniesionymi aktywami finansowymi, które nie są wyłączone z bilansu w całości,
a powiązanymi z nimi zobowiązaniami; oraz
b) ocenę istoty utrzymania zaangażowania jednostki w aktywach finansowych wyłączonych z bilansu
i związanego z nim ryzyka.

42C

Do celów zastosowania wymogów dotyczących ujawniania informacji zawartych w paragrafach 42E–42H,
jednostka utrzymuje zaangażowanie w przeniesionym składniku aktywów finansowych, jeżeli w ramach tego
przeniesienia jednostka zachowuje jakiekolwiek umowne prawa lub obowiązki związane z przeniesionym skład
nikiem aktywów finansowych lub uzyskuje jakiekolwiek nowe umowne prawa lub obowiązki związane
z przeniesionym składnikiem aktywów finansowych. Do celów zastosowania wymogów dotyczących ujawniania
informacji określonych w paragrafach 42E–42H, następujące pozycje nie stanowią utrzymania zaangażowania:
a) zwykłe oświadczenia i gwarancje związane z przeniesieniami mającymi charakter oszustwa oraz koncepcjami
zasadności, dobrej wiary i uczciwych transakcji, które mogłyby unieważnić przeniesienie w rezultacie postę
powania na drodze sądowej;
b) umowy terminowe typu forward, opcje i inne rodzaje kontraktów, które zakładają odkupienie przeniesionego
składnika aktywów finansowych, w przypadku których cena umowna (lub cena wykonania) jest wartością
godziwą przeniesionego składnika aktywów finansowych; lub
c) porozumienie, w ramach którego jednostka zachowuje umowne prawa do otrzymywania przepływów pienięż
nych z danego składnika aktywów finansowych, ale przyjmuje na siebie umowny obowiązek przekazania
przepływów pieniężnych jednemu lub większej liczbie odbiorców, przy czym spełnione są warunki określone
w paragrafach 19 pkt a)–c) MSR 39.

Przeniesione aktywa finansowe, które nie są wyłączone z bilansu w całości
42D

Jednostka mogła przenieść aktywa finansowe w taki sposób, że część lub całość przeniesionych aktywów finan
sowych nie kwalifikuje się do wyłączenia. Aby spełnić cele określone w paragrafie 42B pkt a), jednostka ujawnia
następujące informacje na każdy dzień sprawozdawczy w odniesieniu do każdej klasy przeniesionych aktywów
finansowych, które nie są wyłączone z bilansu w całości:
a) charakter przeniesionych aktywów;
b) charakter ryzyka właścicielskiego, na jakie jest narażona jednostka, i charakter korzyści właścicielskich, jakie
uzyskuje;
c) opis charakteru relacji między przeniesionymi aktywami a powiązanymi z nimi zobowiązaniami, w tym
ograniczeń wynikających z przeniesienia, dotyczących wykorzystania przez jednostkę sprawozdawczą przenie
sionych aktywów;
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d) jeżeli kontrahent (kontrahenci) w stosunku do powiązanych zobowiązań odwołuje (odwołują) się tylko do
przeniesionych aktywów, wykaz określający wartość godziwą przeniesionych aktywów, wartość godziwą
powiązanych z nimi zobowiązań oraz pozycję netto (różnicę między wartością godziwą przeniesionych
aktywów a powiązanych z nimi zobowiązań);
e) jeżeli jednostka w dalszym ciągu ujmuje w bilansie wszystkie przeniesione aktywa, wartości bilansowe prze
niesionych aktywów finansowych i powiązanych z nimi zobowiązań;
f) jeżeli jednostka w dalszym ciągu ujmuje w bilansie aktywa w stopniu, w jakim utrzymuje zaangażowanie (zob.
paragraf 20 pkt c) ppkt (ii) oraz paragraf 30 MSR 39), wartość bilansową ogółem pierwotnych aktywów przed
przeniesieniem, wartość bilansową aktywów, które jednostka w dalszym ciągu ujmuje, i wartość bilansową
powiązanych z nimi zobowiązań.
Przeniesione aktywa finansowe, które są wyłączone z bilansu w całości
42E

Aby spełnić cele określone w paragrafie 42B pkt b), w przypadku gdy jednostka w całości wyłącza z bilansu
przeniesione aktywa finansowe (zob. paragraf 20 pkt a) i pkt c) ppkt (i) MSR 39), ale utrzymuje zaangażowanie
w tych aktywach, jednostka ujawnia co najmniej następujące informacje na każdy dzień sprawozdawczy
w odniesieniu do każdego rodzaju utrzymanego zaangażowania:
a) wartość bilansową aktywów i zobowiązań, które są ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jednostki
i stanowią utrzymane zaangażowanie jednostki w wyłączonych aktywach finansowych, oraz pozycje,
w których ujmowane są wartości bilansowe tych aktywów i zobowiązań;
b) wartość godziwą aktywów i zobowiązań, które stanowią utrzymane zaangażowanie jednostki w wyłączonych
aktywach finansowych;
c) kwotę, która najlepiej oddaje maksymalną ekspozycję jednostki na stratę z tytułu utrzymanego zaangażowania
w wyłączonych aktywach finansowych, oraz informację o sposobie ustalenia maksymalnej ekspozycji na stratę;
d) niezdyskontowane wypływy środków pieniężnych, które byłyby lub mogłyby być wymagane do odkupienia
wyłączonych aktywów finansowych (na przykład cena wyjściowa w umowie opcji), lub inne kwoty należne
stronie otrzymującej z tytułu przeniesionych aktywów. Jeżeli wypływy środków pieniężnych są zmienne,
ujawniona kwota powinna opierać się na warunkach, jakie istnieją na każdy dzień sprawozdawczy;
e) analizę terminów wymagalności dotyczącą niezdyskontowanych wypływów środków pieniężnych, które byłyby
lub mogłyby być wymagane do odkupienia wyłączonych aktywów finansowych lub innych kwot należnych
stronie otrzymującej z tytułu przeniesionych aktywów, pokazującą pozostałe umowne terminy wymagalności
w odniesieniu do utrzymanego zaangażowania jednostki;
f) nformacje jakościowe wyjaśniające i potwierdzające ujawniane informacje ilościowe wymagane w pkt a)–e).

42F

Jednostka może agregować informacje wymagane na mocy paragrafu 42E w odniesieniu do danego składnika
aktywów, jeżeli jednostka ma więcej niż jeden rodzaj utrzymanego zaangażowania w ten wyłączony składnik
aktywów finansowych, i może ujmować je w swojej sprawozdawczości w ramach jednego rodzaju utrzymanego
zaangażowania.

42G

Ponadto jednostka ujawnia następujące informacje w odniesieniu do każdego rodzaju utrzymanego zaangażo
wania:
a) zysk lub stratę ujęte na dzień przeniesienia aktywów;
b) ujęte przychody i koszty, zarówno w okresie sprawozdawczym, jak i w ujęciu narastającym, związane
z utrzymanym zaangażowaniem jednostki w wyłączonych aktywach finansowych (na przykład zmiany
wartości godziwej instrumentów pochodnych);
c) jeżeli całkowita kwota przychodów z przeniesień (które kwalifikują się do wyłączenia) w okresie sprawozdaw
czym nie jest równomiernie rozłożona w całym okresie sprawozdawczym (na przykład jeżeli znaczna część
przeniesień przypada na ostatnie dni okresu sprawozdawczego):
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(i) kiedy w trakcie okresu sprawozdawczego miała miejsce największa część przeniesień (na przykład w ciągu
ostatnich pięciu dni przed końcem okresu sprawozdawczego),

(ii) ujętą kwotę (na przykład powiązane zyski lub straty) z tytułu przeniesień w danej części okresu sprawozdawczego, oraz

(iii) całkowitą kwotę przychodów z przeniesień w danej części okresu sprawozdawczego.

Jednostka przekazuje powyższe informacje w odniesieniu do każdego okresu, dla którego sporządzane jest
sprawozdanie z całkowitych dochodów.

Informacje dodatkowe
42H

Jednostka ujawnia wszelkie dodatkowe informacje, które uznaje za konieczne w celu wypełnienia celów w zakresie
ujawniania informacji określonych w paragrafie 42B.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
Dodaje się paragraf 44M.

44M

Dokument Ujawnianie informacji – Przeniesienia aktywów finansowych (Zmiany do MSSF 7), opublikowany
w październiku 2010 r., skreśla paragraf 13 i dodaje paragrafy 42A–42H i B29–B39. Jednostka stosuje te zmiany
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze
zastosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje zmiany wcześniej, ujawnia ten fakt. Jednostka nie musi ujawniać infor
macji wymaganych na mocy tych zmian w odniesieniu do okresów sprawozdawczych, które rozpoczynają się
przed datą pierwszego zastosowania tych zmian.

Załącznik B
Objaśnienie stosowania
Po paragrafie B28 dodaje się nagłówki i paragrafy B29–B39.

WYŁĄCZENIE (PARAGRAFY 42C–42H)
Utrzymanie zaangażowania (paragraf 42C)
B29

Oceny utrzymania zaangażowania w przeniesionym składniku aktywów finansowych pod kątem wymogów
dotyczących ujawniania informacji określonych w paragrafach 42E–42H dokonuje się na poziomie jednostki
sprawozdawczej. Przykładowo, jeżeli jednostka zależna przenosi na niepowiązaną stronę trzecią składnik aktywów
finansowych, w którym jednostka dominująca jednostki zależnej utrzymuje zaangażowanie, jednostka zależna nie
uwzględnia zaangażowania jednostki dominującej w ocenie tego, czy utrzymuje ona zaangażowanie w tym
przeniesionym składniku aktywów finansowych w swoim samodzielnym sprawozdaniu finansowym (tj. gdy
jednostka zależna jest jednostką sprawozdawczą). Jednakże jednostka dominująca ujęłaby swoje utrzymane zaan
gażowanie (lub utrzymane zaangażowanie innego członka grupy kapitałowej) w składniku aktywów finansowych
przeniesionym przez jej jednostkę zależną, określając, czy utrzymuje zaangażowanie w przeniesionym składniku
aktywów w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (tj. gdy jednostka sprawozdawcza jest grupą
kapitałową).

B30

Jednostka nie utrzymuje zaangażowania w przeniesionym składniku aktywów finansowych, jeżeli w ramach
przeniesienia ani nie zachowuje żadnych umownych praw lub obowiązków związanych z przeniesionym skład
nikiem aktywów finansowych, ani też nie nabywa nowych umownych praw lub obowiązków związanych
z przeniesionym składnikiem aktywów finansowych. Jednostka nie utrzymuje zaangażowania w przeniesionym
składniku aktywów finansowych, jeżeli nie ma ani udziału w przyszłych wynikach przeniesionego składnika
aktywów finansowych, ani obowiązku dokonywania w przyszłości w jakichkolwiek okolicznościach płatności
w odniesieniu do przeniesionego składnika aktywów finansowych.

B31

Utrzymanie zaangażowania w przeniesionym składniku aktywów finansowych może wynikać z postanowień
umownych w umowie przeniesienia lub w osobnej umowie ze stroną otrzymującą lub stroną trzecią zawartej
w związku z przeniesieniem.
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Przeniesione aktywa finansowe, które nie są wyłączone z bilansu w całości
B32

Paragraf 42D wymaga ujawnienia informacji, gdy część lub całość przeniesionych aktywów finansowych nie
kwalifikuje się do wyłączenia. Takie ujawnienia informacji są wymagane na każdy dzień sprawozdawczy,
w którym jednostka nadal ujmuje przeniesione aktywa finansowe, niezależnie od tego, kiedy przeniesienia
miały miejsce.

Rodzaje utrzymywanego zaangażowania (paragrafy 42E–42H)
B33

Paragrafy 42E–42H wymagają ujawnienia informacji jakościowych i ilościowych w odniesieniu do każdego rodzaju
utrzymanego zaangażowania w aktywach finansowych wyłączonych z bilansu. Jednostka agreguje utrzymywane
zaangażowania według rodzajów, które są reprezentatywne pod względem ekspozycji jednostki na ryzyko. Na
przykład jednostka może zagregować utrzymywane zaangażowania według rodzajów instrumentu finansowego
(na przykład gwarancje lub opcje kupna) lub według rodzajów przeniesienia (na przykład faktoring należności,
sekurytyzacje oraz pożyczki papierów wartościowych).

Analiza terminów wymagalności w odniesieniu do niezdyskontowanych wypływów pieniężnych w celu odku
pienia przeniesionych aktywów (paragraf 42E pkt e))
B34

Paragraf 42E pkt e) wymaga od jednostki przedstawienia analizy terminów wymagalności niezdyskontowanych
wypływów pieniężnych w celu odkupienia wyłączonych aktywów finansowych lub innych kwot należnych stronie
otrzymującej w odniesieniu do aktywów finansowych wyłączonych z bilansu, pokazującej pozostałe umowne
terminy wymagalności utrzymywanego zaangażowania jednostki. Analiza ta rozróżnia przepływy pieniężne
wymagane do zapłaty (na przykład umowy terminowe typu forward), przepływy pieniężne, które mogą być
wymagane do zapłaty przez jednostkę (na przykład wystawione opcje sprzedaży) oraz przepływy pieniężne,
w przypadku których to jednostka decyduje o zapłacie (na przykład nabyte opcje kupna).

B35

Przygotowując analizę terminów wymagalności wymaganą na mocy paragrafu 42E pkt e), jednostka posługuje się
własnym osądem przy ustalaniu odpowiedniej liczby przedziałów czasowych. Na przykład jednostka może uznać
za właściwe następujące przedziały czasowe:
a) do jednego miesiąca;
b) od jednego miesiąca do trzech miesięcy;
c) od trzech miesięcy do sześciu miesięcy;
d) od sześciu miesięcy do jednego roku;
e) od jednego roku do trzech lat;
f) od trzech lat do pięciu lat; oraz
g) powyżej pięciu lat.

B36

Jeżeli istnieje zakres możliwych terminów wymagalności, przepływy pieniężne są ujmowane na podstawie
najwcześniejszego terminu, w którym od jednostki może być wymagana płatność lub w którym jednostka
może mieć pozwolenie na dokonanie płatności.

Informacje jakościowe (paragraf 42E pkt f))
B37

Informacje jakościowe wymagane na mocy paragrafu 42E pkt f) obejmują opis aktywów finansowych
wyłączonych z bilansu oraz charakter i cel utrzymywania zaangażowania zachowanego po przeniesieniu tych
aktywów. Obejmują one również opis ryzyka, na które narażona jest jednostka, w tym:
a) opis tego, jak jednostka zarządza ryzykiem związanym z utrzymywanym zaangażowaniem w aktywa finan
sowe wyłączone z bilansu;
b) opis tego, czy jednostka musi ponosić straty wobec stron trzecich, oraz ranking i kwoty strat ponoszonych
przez strony, których udziały plasują się poniżej udziału jednostki w składniku aktywów (tj. jego utrzymywa
nego zaangażowania w składniku aktywów);
c) opis wszelkich czynników sprawczych związanych z obowiązkami udzielania wsparcia finansowego lub odku
pienia przeniesionego składnika aktywów finansowych.
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Zysk lub strata z tytułu wyłączenia z bilansu (paragraf 42G pkt a))
B38

Paragraf 42G pkt a) wymaga od jednostki ujawnienia zysku lub straty z tytułu wyłączenia z bilansu aktywów
finansowych, w których jednostka utrzymuje zaangażowanie. Jednostka ujawnia, czy zysk lub strata z tytułu
wyłączenia z bilansu powstały w wyniku tego, że wartości godziwe składników wcześniej ujętych aktywów (tj.
udział w składniku aktywów wyłączonym z bilansu oraz udział zachowany przez jednostkę) różniły się od
wartości godziwej składnika wcześniej ujętego jako całość. W takiej sytuacji jednostka ujawnia również to, czy
wyceny według wartości godziwej obejmowały istotne informacje, które nie były oparte na obserwowanych
danych rynkowych, opisanych w paragrafie 27A.

Informacje dodatkowe (paragraf 42H)
B39

Informacje wymagane na mocy paragrafów 42D–42G mogą być niewystarczające do spełnienia celów w zakresie
ujawniania informacji określonych w paragrafie 42B. W takim przypadku jednostka ujawnia wszelkie dodatkowe
informacje niezbędne dla spełnienia celów w zakresie ujawniania informacji. Jednostka decyduje, w świetle okolicz
ności, o tym, ile dodatkowych informacji musi przedstawić w celu sprostania potrzebom informacyjnym użytkow
ników oraz jaki nacisk kładzie na różne aspekty tych dodatkowych informacji. Konieczne jest znalezienie równo
wagi pomiędzy obciążeniem sprawozdania finansowego nadmiernymi szczegółami, które mogą nie być pomocne
dla użytkowników sprawozdania finansowego, oraz możliwością zaciemnienia informacji w wyniku ich zbyt
dużego zagregowania.
ZMIANA MSSF 1
Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy

Dodaje się paragraf 39F.
DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
39F

Dokument Ujawnianie informacji – Przeniesienia aktywów finansowych (Zmiany MSSF 7), opublikowany
w październiku 2010 r., dodaje paragraf E4. Jednostka stosuje tę zmianę w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 lipca 2011 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze zastosowanie. Jeżeli jednostka zasto
suje zmiany w stosunku do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.

Dodatek E
Krótkoterminowe zwolnienia ze stosowania innych MSSF
Dodaje się paragraf E4 oraz przypis.
Ujawnianie informacji dotyczących instrumentów finansowych
E4

Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy może stosować przepisy przejściowe określone w paragrafie 44M MSSF
7 (*).

___________
(*) Paragraf E4 dodano w następstwie opublikowania w październiku 2010 r. dokumentu Ujawnianie informacji – Przeniesienia
aktywów finansowych (Zmiany do MSSF 7). Aby uniknąć ewentualnego wykorzystania wiedzy zdobytej post factum i zapewnić
równe traktowanie jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy oraz jednostek, które sporządzają już sprawozdania finansowe
zgodnie z MSSF, Rada postanowiła, że jednostki stosujące MSSF po raz pierwszy powinny mieć możliwość stosowania tych
samych przepisów przejściowych, zawartych w dokumencie Ujawnianie informacji – Przeniesienia aktywów finansowych (Zmiany
do MSSF 7), co jednostki sporządzające już sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF.
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