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DYREKTYWY
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/49/WE
z dnia 18 czerwca 2009 r.
zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów
ujawniania informacji przez średnie spółki oraz obowiązków sporządzania skonsolidowanych
sprawozdań finansowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

zidentyfikowano zmiany, jakie należy wprowadzić
w czwartej dyrektywie Rady 78/660/EWG z dnia
25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finan
sowych niektórych rodzajów spółek (3) oraz w siódmej
dyrektywie Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca
1983 r. w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finan
sowych (4). Szczególną uwagę zwrócono na dalsze ogra
niczenie wymogów w zakresie sprawozdawczości nało
żonych na małe i średnie spółki.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 44 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

(4)

W przeszłości wprowadzono wiele zmian w celu umo
żliwienia spółkom objętym zakresem dyrektyw
78/660/EWG oraz 83/349/EWG stosowania metod
rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standar
dami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Zgodnie
z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r.
w sprawie stosowania międzynarodowych standardów
rachunkowości (5) spółki, których papiery wartościowe
są dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych
w którymkolwiek z państw członkowskich, muszą
sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe
zgodnie z MSSF i w związku z tym są zwolnione
z większości wymogów określonych w dyrektywach
78/660/EWG oraz 83/349/EWG. Dyrektywy te jednak
wciąż stanowią podstawę dla rachunkowości małych
i średnich spółek we Wspólnocie.

(5)

Małe i średnie spółki podlegają często tym samym prze
pisom co duże spółki, ale ich szczególne potrzeby
w zakresie rachunkowości były rzadko badane.
W szczególności zaniepokojenie tych spółek powoduje
zwiększająca się liczba wymogów dotyczących ujaw
niania informacji. Zbyt liczne przepisy w zakresie spra
wozdawczości stanowią obciążenie finansowe i mogą
ograniczyć skuteczne wykorzystanie kapitału do celów
produkcji.

(6)

Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002
uwidoczniło także potrzebę wyjaśnienia relacji między
standardami rachunkowości zawartymi w dyrektywie
83/349/EWG a MSSF.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak
tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada Europejska obradująca w dniach 8 i 9 marca
2007 r. podkreśliła w swoich konkluzjach, że zmniej
szenie obciążeń administracyjnych ma istotne znaczenie
dla
wzmocnienia
gospodarki
europejskiej,
w szczególności z uwagi na potencjalne korzyści, jakie
mogłyby z tego wyniknąć dla małych i średnich spółek.
Rada podkreśliła, że konieczne jest podjęcie wspólnego
wysiłku, zarówno przez Unię Europejską, jak i państwa
członkowskie, w celu zmniejszenia obciążeń administra
cyjnych.

(2)

Rachunkowość i rewizja finansowa zostały uznane za
obszary, w których można dokonać zmniejszenia
obciążeń administracyjnych dla spółek działających we
Wspólnocie.

(3)

W komunikacie Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. doty
czącym uproszczonego otoczenia biznesu dla spółek
w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu

(1) Dz.U. C 77 z 31.3.2009, s. 37.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r.
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz
decyzja Rady z dnia 11 maja 2009 r.

(3) Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11.
(4) Dz.U. L 193 z 18.7.1983, s. 1.
(5) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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W przypadku gdy koszty organizacji mogą być ujmo
wane jako aktywa w bilansie, art. 34 ust. 2 dyrektywy
78/660/EWG wymaga, aby koszty te zostały objaśnione
w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
Małe spółki mogą być zwolnione z tego wymogu ujaw
niania zgodnie z art. 44 ust. 2 tej dyrektywy. W celu
zmniejszenia niepotrzebnego obciążenia administracyj
nego należy umożliwić również zwolnienie średnich
spółek z tego wymogu ujawniania.

Dyrektywa 83/349/EWG wymaga od jednostki dominu
jącej sporządzania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, nawet jeżeli jedyna jednostka zależna lub
wszystkie jednostki zależne jako całość nie są istotne dla
celów art. 16 ust. 3 tej dyrektywy. W konsekwencji
jednostki te objęte są zakresem stosowania rozporządze
nia (WE) nr 1606/2002 i muszą zatem sporządzać skon
solidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF.
Wymóg ten jest uważany za zbyt uciążliwy
w przypadku, gdy jednostka dominująca ma tylko nieis
totne jednostki zależne. Dlatego też jednostka dominu
jąca powinna zostać zwolniona z obowiązku sporzą
dzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
i skonsolidowanych sprawozdań z działalności, jeżeli
posiada ona tylko jednostki zależne uważane za nieis
totne zarówno z osobna, jak i jako całość. Mimo iż
ten obowiązek prawny powinien zostać zniesiony,
jednostka dominująca powinna nadal móc sporządzać
z własnej inicjatywy skonsolidowane sprawozdanie finan
sowe i skonsolidowane sprawozdanie z działalności.

Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie zmniej
szenie obciążeń administracyjnych dotyczących niektó
rych wymogów ujawniania informacji przez średnie
spółki oraz obowiązku sporządzania skonsolidowanych
sprawozdań finansowych przez niektóre spółki działające
we Wspólnocie, nie może być osiągnięty w sposób
w wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast
z uwagi na rozmiary i skutki proponowanych działań
możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspól
noty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie
z zasadą proporcjonalności, określoną w tym samym
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co
jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Należy zatem odpowiednio
78/660/EWG i 83/349/EWG.

zmienić

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Zmiana w dyrektywie 78/660/EWG
W art. 45 ust. 2 dyrektywy 78/660/EWG akapit drugi zdanie
pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie mogą zezwolić spółkom, o których
mowa w art. 27, na pominięcie ujawnienia informacji okreś
lonych w art. 34 ust. 2 i art. 43 ust. 1 pkt 8.”.

Artykuł 2
Zmiana w dyrektywie 83/349/EWG
W art. 13
w brzmieniu:

dyrektywy

83/349/EWG

dodaje

się

ustęp

„2a.
Bez uszczerbku dla przepisów art. 4 ust. 2 oraz art. 5
i 6, każda jednostka dominująca podlegająca prawu krajo
wemu państwa członkowskiego, posiadająca tylko jednostki
zależne, które nie są istotne dla celów art. 16 ust. 3, zarówno
z osobna, jak i jako całość, jest zwolniona z obowiązku
nałożonego w art. 1 ust. 1.”.

Artykuł 3
Transpozycja
1.
Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko
nania niniejszej dyrektywy przed dniem 1 stycznia 2011 r.
Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie.

dyrektywy

Zgodnie z pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego
w sprawie lepszego stanowienia prawa (1) zachęca się
państwa członkowskie do sporządzania – na własne
potrzeby i w interesie Wspólnoty – tabel, które jak
najdokładniej zilustrują związki między niniejszą dyrek
tywą a środkami transpozycji, oraz do ich opubliko
wania,

(1) Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.

L 164/43

2.
Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta
wowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie
objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4
Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Artykuł 5
Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

Š. FÜLE

Przewodniczący

Przewodniczący

