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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1261/2008
z dnia 16 grudnia 2008 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) 2
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

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 standardu
i poinformowała Komisję Europejską, 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,
(4)

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

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego Rachunko
wości,

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 (2) przy
jęto określone międzynarodowe standardy rachunko
wości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 paździer
nika 2008 r.
W dniu 17 stycznia 2008 r. Rada Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała
Zmiany do Międzynarodowego Standardu Sprawozda
wczości Finansowej (MSSF) 2 Płatności w formie akcji,
zwane dalej „zmianą do MSSF 2”. Zmiana do MSSF 2
precyzuje, czym są warunki nabycia uprawnień, w jaki
sposób uwzględniać warunki inne niż warunki nabycia
uprawnień oraz w jaki sposób uwzględniać anulowanie
umów dotyczących płatności w formie akcji przez
jednostkę lub kontrahenta.
Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG)
z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości
Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że zmiana do MSSF
2 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. powołującą Grupę Kontrolującą Opinie Doty

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 Między
narodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej MSSF 2 Płat
ności w formie akcji zmienia się zgodnie ze Zmianami do
Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej
MSSF 2 Płatności w formie akcji, zwanymi dalej „zmianą do
MSSF 2”, zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządze
nia.
Artykuł 2
Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmianę do MSSF 2 zgodnie
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia najpóźniej wraz
z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpo
czynającego 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 16 grudnia 2008 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 2

„Zmiana do MSSF 2 Płatności w formie akcji”

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 MSSF 2
Płatności w formie akcji
Niniejszy dokument przedstawia zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji. Zmiany te wprowadzono w wyniku zakoń
czenia prac nad propozycjami, które zawarto w projekcie zmian do MSSF 2 – Warunki nabycia uprawnień oraz anulowania
opublikowany w lutym 2006 r.
Jednostka stosuje niniejsze zmiany w odniesieniu do wszystkich płatności w formie akcji objętych zakresem MSSF 2 przy
sporządzaniu sprawozdań finansowych za roczne okresy obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2009 r. i później.
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone.
WARUNKI INNE NIŻ WARUNKI NABYCIA UPRAWNIEŃ
W standardzie po paragrafie 21 dodano nagłówek oraz paragraf 21A.
Uwzględnianie warunków innych niż warunki nabycia uprawnień
21A. Analogicznie jednostka uwzględnia wszystkie warunki inne niż warunki nabycia uprawnień przy szacowaniu
wartości godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych. Z tego względu, w przypadku przyznania instru
mentów kapitałowych zawierających warunki inne niż warunki nabycia uprawnień, jednostka ujmuje dobra lub
usługi otrzymywane od kontrahenta, który spełnia wszystkie inne warunki nabycia uprawnień, nie będące warun
kami rynkowymi (np. świadczenie pracy od pracownika, który pozostaje w jednostce przez określony okres czasu),
niezależnie od tego, czy warunki inne niż warunki nabycia uprawnień zostały spełnione.
ANULOWANIA
Paragraf 28 standardu zmieniono w następujący sposób.
„28. Jeżeli przyznane instrumenty kapitałowe są anulowane lub rozliczone w okresie nabywania uprawnień (a anulo
wanie to nie wynika z wygaśnięcia programu w wyniku niespełnienia warunków nabycia uprawnień)…”
Paragraf 28 b) standardu zmieniono w następujący sposób.
„28.

b) … Każdą ewentualną kwotę nadwyżki ujmuje się jako koszt. Jeżeli jednak umowa dotycząca płatności w formie
akcji obejmuje element zobowiązaniowy, jednostka dokonuje ponownej wyceny wartości godziwej zobowią
zania na dzień jego anulowania lub uregulowania. Każdy rodzaj płatności dokonanej w celu uregulowania
elementu zobowiązaniowego rozlicza się jako wygaśniecie zobowiązania.”

W standardzie po paragrafie 28 dodano paragraf 28A.
„28A Jeżeli jednostka lub kontrahent ma możliwość wyboru, czy spełni warunki inne niż warunki nabycia uprawnień,
jednostka traktuje niespełnienie tych warunków w trakcie okresu nabywania uprawnień przez nią samą lub przez
kontrahenta jako anulowanie.”
DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
Do standardu dodano paragraf 62 w poniższym brzmieniu.
„62.

Jednostka stosuje poniższe zmiany retrospektywnie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za roczne okresy
obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2009 r. i później:
a) wymogi paragrafu 21A w odniesieniu do podejścia do warunków innych niż warunki nabycia uprawnień,
b) zaktualizowanej definicji „nabycia uprawnień” i „warunków nabycia uprawnień” w załączniku A,
c) zmiany w paragrafach 28 i 28A w odniesieniu do anulowań.
Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeśli jednostka zastosuje niniejsze zmiany w okresie obrotowym
rozpoczynającym się przed 1 stycznia 2009 r., to ujawnia ten fakt.”
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DEFINICJE
W załączniku A definicje „nabycia uprawnień” i „warunków nabycia uprawnień” zmieniono w następujący sposób:
„Nabycie uprawnień

Stać się uprawnionym. W ramach umowy dotyczącej płatności w formie
akcji, kontrahent staje się uprawniony do otrzymania środków pieniężnych,
innych aktywów lub instrumentów kapitałowych jednostki, jeżeli prawo
kontrahenta nie jest już uzależnione od spełnienia jakichkolwiek warunków
nabycia uprawnień.

Warunki nabycia uprawnień

Warunki, które określają, czy jednostka otrzyma usługi, które uprawnią kontra
henta (w tym pracownika) do otrzymania środków pieniężnych, innych
aktywów lub instrumentów kapitałowych jednostki, w ramach umowy
dotyczącej płatności w formie akcji. Warunki nabycia uprawnień mogą
być warunkami związanymi ze świadczeniem usługi lub warunkami związa
nymi z dokonaniami gospodarczymi jednostki. Warunki świadczenia usługi
wymagają od kontrahenta świadczenia usługi przez określony czas. Warunki
związane z dokonaniami gospodarczymi wymagają od kontrahenta (w tym
pracownika) świadczenia usługi przez określony czas oraz osiągnięcia określo
nych wyników gospodarczych (takich, jak np. określony wzrost zysku jednostki
w określonym czasie). Warunek związany z dokonaniami gospodarczymi obej
muje warunek rynkowy.”
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