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INTERPRETACJA SKI-7
Wprowadzenie waluty euro

ODWOŁANIA
—

MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów

—

MSR 10 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym (zaktualizowany w 2003 r.)

—

MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych (zaktualizowany w 2003 r.)

PROBLEM
1

Począwszy od dnia 1 stycznia 1999 r., będącego faktycznym początkiem funkcjonowania unii ekonomicznomonetarnej (EMU), waluta euro stanie się pełnoprawną walutą, zaś kursy wymiany między walutą euro oraz innymi
walutami krajów należących do unii monetarnej będą ustalone w sposób nieodwołalny, tj. ryzyko wynikające
z późniejszych różnic kursowych dotyczących tych walut będzie od tego dnia wyeliminowane.

2

Zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia jest sposób zastosowania MSR 21 do zagadnienia przejścia z walut
krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej należących do unii ekonomiczno-monetarnej na walutę euro
(„przejście”).

UZGODNIONE STANOWISKO
3

Wymogi MSR 21 dotyczące przeliczania transakcji dokonywanych w walucie obcej oraz sprawozdań finansowych
jednostek działających za granicą powinny być ściśle stosowane w odniesieniu do przejścia na walutę euro. Tak samo
należy postąpić w przypadku ustalania kursów wymiany na późniejszym etapie przystępowania kolejnych państw
do unii ekonomiczno-monetarnej.

4

Oznacza to w szczególności, iż:
a)

aktywa i zobowiązania pieniężne powstałe w wyniku przeprowadzonych w walucie obcej transakcji przelicza
się na walutę funkcjonalną po kursie zamknięcia. Wszystkie różnice kursowe walut ujmuje się jako przychody
lub koszty. Wyjątek stanowi stosowanie dotychczasowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących zysków
i strat z tytułu różnic kursowych związanych z zabezpieczaniem przed ryzykiem prognozowanej transakcji;

b)

skumulowane różnice kursowe wynikające z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek działających za
granicą nadal zalicza się do kapitału własnego i ujmuje się je jako przychody lub koszty tylko w przypadku
wyzbycia się inwestycji netto w podmiocie zagranicznym; oraz

c)

różnic kursowych będących skutkiem przeliczenia zobowiązań wyrażonych w walutach krajów należących do
EMU nie włącza się do wartości bilansowej odnośnych aktywów.

DATA UZGODNIENIA STANOWISKA
Październik 1997 r.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
Niniejszą interpretację stosuje się do okresów rozpoczynających się dnia 1 sierpnia 1998 r. i później. Zmiany zasad
(polityki) rachunkowości stosuje się zgodnie z przepisami określonymi przez MSR 8.
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