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ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 1126/2008
z dnia 3 listopada 2008 r.
przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

przyjęte w całości we Wspólnocie do dnia 15 października
2008 r., z wyjątkiem MSR 39 (dotyczącego ujmowania
i wyceny instrumentów finansowych), którego niewielkie
fragmenty zostały pominięte.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie
stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1),
w szczególności jego art. 3 ust. 1,

(3)

Poszczególne międzynarodowe standardy zostały przyjęte
na mocy szeregu rozporządzeń zmieniających. Doprowadziło to do niepewności prawnej oraz trudności z poprawnym stosowaniem międzynarodowych standardów
rachunkowości we Wspólnocie. W celu uproszczenia
prawodawstwa Wspólnoty dotyczącego standardów
rachunkowości należy, dla jasności i przejrzystości, włączyć
w jeden tekst standardy obecnie zawarte w rozporządzeniu
(WE) nr 1725/2003 oraz w aktach zmieniających to
rozporządzenie.

(4)

Należy zatem zastąpić rozporządzenie (WE) nr 1725/2003
niniejszym rozporządzeniem.

(5)

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 wprowadza wymóg,
aby spółki notowane w obrocie publicznym, działające
w oparciu o przepisy państwa członkowskiego, sporządzały, pod pewnymi warunkami, za każdy rok obrotowy
rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2005 r. lub później
swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie
z międzynarodowymi standardami rachunkowości zdefiniowanymi w art. 2 tego rozporządzenia.

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1725/2003
z dnia 29 września 2003 r. przyjmującego określone
międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) przyjęto określone międzynarodowe
standardy rachunkowości oraz ich interpretacje istniejące
w dniu 14 września 2002 r. Komisja, po uwzględnieniu
porady udzielonej przez Grupę Ekspertów Technicznych
(TEG) z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), zmieniła wspomniane rozporządzenie w celu włączenia wszystkich standardów przedstawionych przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (IASB) i wszystkich interpretacji przedstawionych przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), które zostały

(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.
(2) Dz.U. L 261 z 13.10.2003, s. 1.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Międzynarodowe standardy rachunkowości zdefiniowane w
art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 przyjmuje się zgodnie
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2
Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1725/2003.
Odesłania do uchylonego rozporządzenia uznaje się za odesłania
do niniejszego rozporządzenia.
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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 3 listopada 2008 r.
W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY

Członek Komisji

