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Obszar szczególnego zainteresowania
- Ujawnianie informacji na temat
kluczowych ocen i wartości szacunkowych
Niniejsze wydanie biuletynu poświęcone jest wymogom MSR 1 „Prezentacja
sprawozdań finansowych” dotyczącym ujawniania kluczowych ocen dokonanych
przez kierownictwo w toku stosowania zasad rachunkowości, a także założeń
oraz innych źródeł niepewności dotyczącej szacunków kwot prezentowanych
w sprawozdaniu finansowym.
Wymogi te budzą szczególne
zainteresowanie inwestorów i nierzadko
przyciągają uwagę organów regulacyjnych.
Co decyduje o znaczeniu tego rodzaju
ujawnień?
W toku sporządzania sprawozdania
finansowego kierownictwo firmy dokonuje
wielu ocen i szacunków. Niektóre z nich
mają znaczący wpływ na przedstawiane
wyniki i sytuację finansową jednostki.
Informacje dotyczące kluczowych ocen
i wartości szacunkowych mają znaczenie
dla inwestorów, bo ułatwiają im ocenę
sytuacji finansowej i wyników spółki,
a także analizę jej wrażliwości na zmiany
założeń. Wysoka jakość

ujawnień dotyczących wpływu zmian
szacunków na wyniki kolejnego roku,
w tym również danych ilościowych, takich
jak wrażliwość czy przedział możliwych
wartości, umożliwia użytkownikom
sprawozdań finansowych ocenę
jakości decyzji kierownictwa firmy
dotyczących zasad rachunkowości oraz
prawdopodobieństwa przyszłych zmian.
Możliwości takiej nie dają informacje
o charakterze ogólnym.
Wymogi te nie różnią się od siebie tym, że
jeden dotyczy dokonywania ocen, a drugi
nie. Różnica sprowadza się do tego, że
oceny ujawniane zgodnie z par. 122 MSR
1 nie obejmują szacunków, do których
mają zastosowanie wymogi określone
w par. 125 MSR 1.

Wymogi dotyczące ujawniania informacji
zawarte w MSR 1 nie dotyczą pewnych
kwestii po prostu dlatego, że wymagają
one dokonania oceny lub przyjęcia
znaczących szacunków bądź założeń.
Dlatego warto pamiętać, że wymogi te
dotyczą wyłącznie:
• najbardziej złożonych lub
subiektywnych ocen, mających
największy wpływ na ujmowane kwoty;
• założeń i innych źródeł niepewności
dotyczącej szacunków, którym
towarzyszy znaczące ryzyko
spowodowania istotnych korekt
wartości bilansowych aktywów
i zobowiązań w kolejnym roku.
Elementy, które nie spełniają tych
kryteriów, nie powinny być uwzględniane
w ujawnieniach kluczowych ocen
lub źródeł niepewności dotyczącej
szacunków. W przypadkach niebudzących
wątpliwości w jednostkach mogą nie
występować kwestie kwalifikowane jako
tego rodzaju ujawnienia.

Dwa najważniejsze wymogi MSR 1
MSR 1 zawiera dwa odrębne wymogi dotyczące ujawniania informacji o ocenach i szacunkach dokonanych przez kierownictwo firmy,
mających największy wpływ na kwoty ujęte w sprawozdaniu finansowym:
Oceny przy stosowaniu polityki rachunkowości

Założenia i źródła niepewności dotyczącej szacunków

Zgodnie z par. 112 MSR 1 jednostki zobowiązane są ujawniać
oceny, poza tymi, które wymagają szacunków, których dokonało
kierownictwo w procesie stosowania zasad rachunkowości w
jednostce, a które mają najbardziej istotny wpływ na kwoty ujęte
w sprawozdaniu finansowym.

Z kolei par. 125 MSR 1 stanowi, że jednostka ujawnia informacje
na temat założeń dotyczących przyszłości oraz innych
podstawowych przyczyn niepewności szacunków na koniec
okresu sprawozdawczego, co do których istnieje znaczące
ryzyko spowodowania istotnych korekt wartości bilansowej
aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego.
Noty dotyczące przedmiotowych aktywów i zobowiązań
zawierają szczegółowe informacje na temat:
• ich charakteru,
• ich wartości bilansowej na koniec okresu sprawozdawczego.
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Eksponowanie ujawnianych
informacji
Po zidentyfikowaniu zdarzeń wchodzących
w zakres par. 122 lub par. 125 MSR 1
w części sprawozdania finansowego
poświęconej zasadom rachunkowości
lub w innej części not należy ujawnić
odpowiednie informacje. Warto poświęcić
nieco uwagi kwestii eksponowania
ujawnień. Na ogół najlepszym sposobem
jest umieszczenie ich w specjalnej
nocie lub w podrozdziale w zasadach
rachunkowości, zaopatrzonych
w odpowiednie odniesienia do innych not
zawierających szczegółowe informacje.
Należy stosować jasno sformułowane
nagłówki.
Oceny dokonywane w toku
stosowania zasad rachunkowości,
nieobejmujące szacunków
Aby kwalifikować się jako kluczowa ocena
zgodnie z par. 122 MSR 1, dana kwestia
nie może ograniczać się do założeń
dotyczących przyszłości ani do wartości
szacunkowych. Wobec tego ujawnienia
dotyczące kluczowych ocen nie obejmują
zazwyczaj wyceny, choć może się tak
zdarzyć, jeżeli dotyczą wyboru właściwej
podstawy wyceny (np. w wartości
godziwej, według zamortyzowanego
kosztu itp.), a nie analizy sposobu
obliczenia ujmowanych kwot.
Zwykle ujawnienia takie obejmują istotne
problemy związane z zastosowaniem
standardów rachunkowości, jeżeli
kierownictwo musiało dokonać oceny
w sytuacji, gdy inna ocena mogłaby
skutkować zasadniczą zmianą ujęcia
księgowego.

Przykładowe kwestie, jakie mogą wymagać
ujawnienia informacji na temat ocen
zgodnie z par. 122 MSR 1:
• ujmowanie przychodów, np.
w skomplikowanych przypadkach
wiążących się z zawarciem umów
obejmujących różnorodne elementy,
• klasyfikacja umów leasingu,
• wyksięgowanie (lub niewyksięgowanie)
składnika aktywów lub zobowiązań,
• ustalenie, czy podmiot, w którym
dokonano inwestycji, jest jednostką
zależną,
• ustalenie, czy przejęcie dotyczy
przedsięwzięcia (biznesu), czy grupy
aktywów,
• określenie, czy wspólne ustalenie
umowne w formie oddzielnej jednostki
gospodarczej stanowi wspólne
działanie, czy wspólne przedsięwzięcie
zgodnie z MSSF 11 „Wspólne ustalenia
umowne”,
• ustalenie, która jednostka jest
podmiotem przejmującym przy
połączeniu przedsięwzięć zgodnie
z MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”
(tj. czy dane połączenie stanowi zwykłe
przejęcie, czy przejęcie odwrotne),
• określenie odpowiedniej stopy
dyskontowej dla zobowiązań
emerytalnych, jeżeli dostępny jest
zakres stóp dla wysokiej jakości obligacji
korporacyjnych lub jeżeli stopy takie nie
są dostępne na odpowiednim rynku.
Kwestie te niekoniecznie jednak wiążą
się z dokonywaniem ocen, których
znaczenie byłoby wystarczająco duże, by
uzasadnić ujawnianie informacji zgodnie
z MSR 1. Ujmowanie przychodów, tak
samo jak ocena, czy połączenie jednostek
gospodarczych stanowi zwykłe przejęcie,
czy przejęcie odwrotne, może przecież nie
nastręczać dodatkowych trudności.

Również w wielu innych sytuacjach
kierownictwo może rozważać sposoby
zastosowania standardu lub rozwiązania
problemu, którego dany standard nie
omawia bezpośrednio, jeżeli ma do
dyspozycji kilka możliwych rozwiązań.
Jeżeli dokonywane oceny znacząco
wpływają na sprawozdanie finansowe,
należy je ujawnić zgodnie z MSR 1.
W niektórych przypadkach MSSF
nie regulują bezpośrednio kwestii
analizowanych przez jednostkę. Wówczas
kierownictwo musi odwołać się do
hierarchii opisanej w MSR 8 „Zasady
(polityka) rachunkowości, zmiany wartości
szacunkowych i korygowanie błędów”, by
opracować politykę rachunkowości w tym
zakresie i odpowiednio ją stosować.
Co należy ujawniać
W ujawnieniach należy wykazać konkretne
oceny, których kierownictwo dokonało,
w sposób umożliwiający czytelnikom
sprawozdania finansowego zrozumienie
ich skutków. Należy unikać sformułowań
o charakterze ogólnikowym, np.
stwierdzenia, że dokonano oceny.
Konkretne wymogi dotyczące ujawniania
kluczowych ocen lub podobnych kwestii
zawarto w innych MSSF, na przykład:
• MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
wymaga, by w przypadku wystąpienia
trudności z klasyfikacją ujawniać
kryteria przyjęte w celu odróżnienia
nieruchomości inwestycyjnej od
nieruchomości zajmowanej przez
właściciela i od nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w ramach
zwykłej działalności jednostki,
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• MSSF 12 „Ujawnianie informacji na
temat udziałów w innych jednostkach”
wymaga ujawniania informacji
dotyczących znaczących ocen
i założeń, jakie jednostka zastosowała
weryfikując, czy sprawuje kontrolę,
współkontrolę lub wywiera znaczący
wpływ na inną jednostkę oraz rodzaju
wspólnego ustalenia umownego (tj.
wspólnego działania lub wspólnego
przedsięwzięcia), jeżeli ma ono formę
odrębnego podmiotu gospodarczego.
Założenia dotyczące przyszłości
i inne źródła niepewności dotyczącej
szacunków
Aby dana kwestia kwalifikowała się do
ujawnienia zgodnie z par. 125 MSR 1
(wymóg ujawniania założeń dotyczących
przyszłości i innych źródeł niepewności
dotyczącej szacunków), musi wystąpić
element subiektywny dotyczący założeń
i szacunków. Warunkiem koniecznym jest
również wystąpienie znaczącego ryzyka
spowodowania istotnych korekt wartości
bilansowych aktywów i zobowiązań
wskutek zmiany założeń lub szacunków
w kolejnym okresie sprawozdawczym,
a nie w bliżej nieokreślonej przyszłości.
Takie sytuacje mogą wystąpić, kiedy:

Przykład ujawnienia
Kontrola nad spółką B
W Nocie X stwierdza się, że spółka B jest jednostką zależną Grupy Kapitałowej, choć
Grupa Kapitałowa posiada zaledwie 45% udziałów w kapitale i 45% praw głosu w tej
jednostce. Spółka B jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w kraju A.
Grupa Kapitałowa posiada 45% udziałów w tej jednostce od czerwca 2005 r., zaś
pozostałe 55% znajduje się w posiadaniu dużej liczby rozproszonych akcjonariuszy,
niepowiązanych z Grupą Kapitałową.
Aby zweryfikować, czy Grupa Kapitałowa sprawuje kontrolę na spółką B, czy
też nie, Zarząd Spółki zbadał, czy Grupa Kapitałowa ma praktyczną możliwość
jednostronnego kierowania istotnymi działaniami tego podmiotu. Przy ocenie
Zarząd brał pod uwagę bezwzględną wielkość posiadanego pakietu akcji spółki B
oraz względny rozmiar i stopień rozproszenia pakietów posiadanych przez innych
akcjonariuszy. Na podstawie analizy stwierdzono, że Grupa Kapitałowa posiada
wystarczającą przewagę pod względem liczby praw głosu, by kierować istotnymi
działaniami spółki B, a zatem sprawuje kontrolę nad tym podmiotem. Gdyby Zarząd
uznał, że 45% udziałów nie wystarczy, by zapewnić Grupie Kapitałowej kontrolę nad
spółką B, podmiot ten sklasyfikowano by jako jednostkę stowarzyszoną i Grupa
Kapitałowa rozliczałaby go metodą praw własności.
Przykłady obszarów, w których może
wystąpić konieczność ujawniania
informacji w zależności od konkretnych
faktów i okoliczności:
• ujmowanie i wycena rezerw, jeżeli
nie ma pewności co do wyniku
prowadzonego postępowania
sądowego,

• uzasadnione i prawdopodobne różnice
w założeniach mogą prowadzić do
znaczących różnic w wycenie,

• ujmowanie i wycena zobowiązań
dotyczących niepewnych pozycji
podatkowych,

• dowolny niepewny czynnik mógłby
spowodować istotną zmianę wartości
bilansowej składnika aktywów lub
zobowiązań w kolejnym roku,

• wycena zobowiązań z tytułu
długoterminowych świadczeń
pracowniczych, np. emerytur,

• istnieje uzasadnione
prawdopodobieństwo wystąpienia
zmiany założeń, która wywarłaby
znaczący wpływ na kwoty ujęte
w sprawozdaniu finansowym.

• prognozowanie przyszłych zysków
wpływających na ujmowane kwoty
aktywów z tytułu podatku odroczonego,
• założenia, o które oparto szacunki
wartości odzyskiwalnej aktywów dla
potrzeb testów na utratę wartości,
• wycena w wartości godziwej zależna od
istotnych danych, których nie można
zaobserwować.
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Te i inne kwestie podlegają wymogom
dotyczącym ujawnień zawartym w MSR
1 tylko wówczas, gdy wystąpi znaczące
ryzyko spowodowania istotnych
korekt wartości bilansowych aktywów
i zobowiązań w kolejnym roku obrotowym.
Za przykład może posłużyć ocena utraty
wartości: jeżeli z testu wynika, że dzięki
występującej elastyczności uzasadnione
i prawdopodobne zmiany w założeniach
nie spowodują znaczącej utraty wartości,
to w kolejnym roku obrotowym nie
powinny wystąpić istotne korekty wartości
bilansowych aktywów. Wobec tego
w ujawnieniach nie uwzględniamy utraty
wartości.
Informacje przedstawiane
w sprawozdaniach finansowych opierają
się o wiele innych założeń i szacunków,
które nie podlegają wymogom ujawnienia
określonym w MSR 1, jeżeli ryzyko
istotnej korekty w kolejnym okresie
sprawozdawczym wskutek zmian założeń
lub innych źródeł niepewności dotyczącej
szacunków jest nieznaczne.
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Ujawnienia wymagane w MSR 1
nie dotyczą aktywów i zobowiązań
wycenianych w wartości godziwej
w oparciu o ceny identycznych pozycji
notowane na aktywnych rynkach,
nawet jeżeli występuje znaczące ryzyko
istotnej zmiany ich wartości bilansowych
w kolejnym roku obrotowym, ponieważ
zmiany te nie wynikają z modyfikacji
założeń czy z innych źródeł niepewności
dotyczącej szacunków na koniec okresu
sprawozdawczego. Analogicznie możliwa
do zaobserwowania stopa rynkowa
wykorzystywana do wyceny składnika
aktywów lub zobowiązań nie jest sama
w sobie subiektywnym lub wysoce
złożonym założeniem dotyczącym
przyszłości i nie stanowi źródła innej
niepewności dotyczącej szacunków, choć
wybór odpowiedniej stopy może stanowić
kluczowy osąd w toku stosowania zasad
rachunkowości.
I przeciwnie: niektóre szacunki oparte są
o subiektywne założenia, np. dotyczące
korekt przepływów pieniężnych o ryzyko,
określające średni ważony koszt kapitału
jednostki albo przyszłe podwyżki płac lub
cen. W „Uzasadnieniu wniosków” do MSR
1 mówi się, że niezależnie od rzetelności
oszacowania wartości bilansowej
składnika aktywów lub zobowiązań przez
jednostkę w oparciu o tego rodzaju
założenia i szacunki, kwota prezentowana
w sprawozdaniu finansowym nie może
sama w sobie stanowić źródła informacji
o niepewności założeń stanowiących
podstawę jej wyliczenia ani o wpływie tej
niepewności na przyszłe wyniki. Wymogi
dotyczące ujawnień zawarte w MSR 1
mają rozwiązać ten problem.

Co należy ujawniać
W przypadku wystąpienia niepewności
niosących za sobą znaczące ryzyko
spowodowania istotnych korekt wartości
bilansowych składników aktywów
i zobowiązań w kolejnym roku obrotowym,
w notach do sprawozdania finansowego
należy ujawnić:
• informacje o założeniach dotyczących
przyszłości,
• inne istotne źródła niepewności
dotyczącej szacunków na koniec okresu
sprawozdawczego.
W przypadków takich aktywów
i zobowiązań informacja dodatkowa
powinna zawierać szczegóły dotyczące:
• ich rodzaju oraz
• ich wartości bilansowej na koniec
okresu sprawozdawczego.
Zgodnie z MSR 1 jednostka prezentuje
ujawnienia w sposób ułatwiający
użytkownikom sprawozdań finansowych
zrozumienie ocen dokonanych przez
kierownictwo dotyczących przyszłości
oraz innych głównych źródeł niepewności
dotyczącej szacunków. Charakter
i zakres ujawnianych informacji zmienia
się w zależności od charakteru założeń
i innych okoliczności. Par. 129 MSR 1
podaje następujące przykłady dotyczące
rodzajów ujawnianych informacji:
• charakter założeń lub innych źródeł
niepewności dotyczącej szacunków,

• wyjaśnienie zmian dokonanych
w poprzednich założeniach
wpływających na te aktywa
i zobowiązania, jeśli niepewność nadal
istnieje.
W bardziej skomplikowanych przypadkach
konieczne może być ujawnienie
dodatkowych informacji, które umożliwią
użytkownikom sprawozdania finansowego
pełne zrozumienie szacunków i ocen
dokonanych w procesie sporządzania
sprawozdania finansowego.
Warto zauważyć, że MSR 1 nie wymaga
od jednostki, aby ujawniała informacje
dotyczące budżetów czy prognoz.
Czasami ujawnienie zakresu możliwych
skutków założeń lub innych źródeł
niepewności dotyczącej szacunków na
koniec okresu sprawozdawczego jest
niewykonalne w praktyce. W takich
przypadkach, zgodnie z MSR 1, jednostka
ujawnia, że na podstawie obecnej wiedzy
jest prawdopodobne, że w trakcie
kolejnego roku obrotowego skutki
mogą być odmienne od zakładanych,
a zatem mogą spowodować istotną
korektę wartości bilansowych aktywów
lub zobowiązań. W każdym przypadku
jednostka ujawnia charakter i wartość
bilansową określonych aktywów lub
zobowiązań (lub klas aktywów lub
zobowiązań).

• wrażliwość wartości bilansowych na
metody, założenia i szacunki będące
podstawą ich kalkulacji, włączając w to
podanie przyczyny wrażliwości,
• przewidywany status niepewności
i zakres możliwych prawdopodobnych
rozwiązań w trakcie kolejnego roku
obrotowego, które miałyby wpływ
na wartości bilansowe aktywów
i zobowiązań,
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Szczegółowe wymogi dotyczące
ujawniania informacji wymaganych przez
MSR 1 zawarte są w innych MSSF, na
przykład:
• MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania
warunkowe i aktywa warunkowe”
wymaga ujawniania, w określonych
okolicznościach, głównych założeń
dotyczących przyszłych wydarzeń
mających wpływ na poszczególne grupy
rezerw,
• MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”
wymaga ujawniania znaczących
założeń (w tym technik wyceny i danych
wejściowych) przyjętych przez jednostkę
przy ustalaniu wartości godziwej
aktywów i zobowiązań, które są
wykazywane według wartości godziwej.
Zgodność ze szczegółowymi wymogami
dotyczącymi ujawniania informacji
wynikającymi z innych standardów może
nie być kryterium wystarczającym do
spełnienia wymogów MSR 1. Istnieje na
przykład możliwość, że testy na utratę
wartości rzeczowych aktywów trwałych
będą oparte o założenia wchodzące
w zakres par. 125 MSR 1. W takich
przypadkach może zajść konieczność
ujawnienia informacji dotyczących
wrażliwości, warunkujących spełnienie
wymogów MSR 1, nawet jeśli MSR 36
„Utrata wartości aktywów” nie wymaga
ich w odniesieniu do testów na utratę
wartości takich aktywów.
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Przykład ujawnienia
Niepewne pozycje podatkowe
Rezerwa podatkowa Grupy Kapitałowej w kwocie __ PLN wynika z oceny
kierownictwa dotyczącej orientacyjnej kwoty podatku naliczonej od otwartych
pozycji podatkowych, której dokładna wysokość zostanie uzgodniona z organami
podatkowymi. Niepewne pozycje podatkowe, na które utworzono rezerwę w kwocie
__ PLN, dotyczą przede wszystkim interpretacji podatkowych mających zastosowanie
do umów zawartych przez Grupę Kapitałową. Ponieważ tego rodzaju pozycje
podatkowe charakteryzuje niepewność, ich wartość w chwili podjęcia wiążących
decyzji dotyczących kwoty podatku w przyszłości może ulec znaczącej zmianie.
Choć możliwe wartości mieszczą się w określonym przedziale, ich zakres obejmuje
powstanie dodatkowego zobowiązania w kwocie do __ PLN aż do obniżenia wartości
zobowiązań o kwotę do __ PLN.
Testy na utratę wartości
Ośrodki wypracowujące środki pieniężne
w Grupie Kapitałowej charakteryzują
się zbliżoną elastycznością z wyjątkiem
Oddziału B, do którego alokowano
wartość firmy w kwocie __ PLN. Ocena
wartości odzyskiwalnej wartości firmy
alokowanej do Oddziału B zależy
w bardzo dużym stopniu od realizacji
budżetu na rok 2017. Na budżet składają
się prognozy przychodów, kosztów
osobowych i kosztów pośrednich,
oparte o bieżące i prognozowane
warunki rynkowe, przeanalizowane
i zatwierdzone przez Zarząd. Choć
Grupa Kapitałowa jest w stanie aktywnie
kształtować większość kosztów Oddziału
B, prognozy przychodów są niepewne ze
względu na krótkoterminowy charakter
działalności Oddziału B i niestabilność
rynku. Przychody Oddziału B są
w najwyższym stopniu uzależnione od
zmian ceny rynkowej towaru X, gdyż
produkty wytwarzane przez ten oddział są
wykorzystywane przez firmy z tego rynku.

Warunki na rynku produktów Oddziału
B znacząco pogorszyły się w ciągu
ostatnich 18 miesięcy na skutek spadku
ceny rynkowej towaru X, która dopiero
zaczyna się stabilizować. W roku 2017
sytuacja może się nadal pogarszać, jeżeli
ceny rynkowe ulegną dalszej obniżce lub
jeżeli klienci zdecydują się na ograniczenie
nakładów inwestycyjnych.
Uważa się za prawdopodobne, że wyniki
sprzedaży osiągnięte przez Oddział
B będą o __% niższe od zakładanych
w budżecie, co spowoduje konieczność
ujęcia odpisu aktualizującego w kwocie __
PLN.
Wynik na sprzedaży gorszy o __%
od założeń budżetowych zmniejszy
elastyczność Oddziału B do zera, ale nie
spowoduje konieczności ujęcia odpisu
aktualizującego.
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Aby nie było wątpliwości
Określenie, co wchodzi, a co nie wchodzi
w zakres wymogów zawartych w par.
122 i par. 125 MSR 1 ma szczególne
znaczenie, bo informacje nieistotne
nie powinny utrudniać czytelnikowi
znalezienia istotnych. Wyceny danego
składnika aktywów lub zobowiązań nie
należy traktować jako kluczowego źródła
niepewności dotyczącej szacunków tylko
dlatego, że wymaga skomplikowanych
obliczeń. Czynnikiem decydującym
o niepewności jest wystąpienie
znaczącego ryzyka spowodowania
istotnych korekt wyceny aktywów lub
zobowiązań wskutek modyfikacji założeń
lub szacunków w kolejnym okresie
sprawozdawczym. Ponadto kluczowe
oceny i źródła niepewności dotyczącej
szacunków ujawniane zgodnie z MSR 1
nie powinny zastępować ani powielać
treści dotyczących zasad rachunkowości
stosowanych w omawianych obszarach.
W „Uzasadnieniu wniosków” do MSR 1
RMSR zauważa, że ujawnienia omawiane
w par. 125 MSR 1 powinny dotyczyć
stosunkowo nielicznych aktywów
i zobowiązań lub ich grup, ponieważ
chodzi tu jedynie o najtrudniejsze
przypadki subiektywnej bądź złożonej
oceny. Ta sama zasada obowiązuje
w odniesieniu do ocen dotyczących
zastosowania zasad rachunkowości:
chodzi wyłącznie o takie kluczowe oceny,
które mają największy wpływ na kwoty
ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Powiązania z innymi informacjami
przedstawionymi w raporcie rocznym
W wielu krajach informacje dotyczące
ocen, ryzyka i niepewności prezentowane
są również w innych częściach raportu
rocznego (np. w komentarzach
i analizach zarządu czy w raporcie osób
sprawujących nadzór).

Należy jednak podkreślić, że fakt, iż dany
obszar został uznany za istotny w innych
częściach raportu, nie oznacza, iż jest
klasyfikowany jako taki zgodnie z MSR
1 i że podlega wymogom dotyczącym
ujawniania informacji o kluczowych
ocenach i źródłach niepewności
dotyczącej szacunków.

Wzajemne powiązania między takimi
elementami raportu rocznego
a sprawozdaniem finansowym są
istotnym elementem oceny, czy raport
taki jako całość przedstawia spójny obraz
działalności firmy.
Najważniejsze pytania do osób sporządzających sprawozdania finansowe
• Czy informacje ujawnione w sprawozdaniu finansowym podzielono jednoznacznie
na:
-- kluczowe oceny dokonywane w toku stosowania zasad rachunkowości,
nieobejmujące szacunków,
-- założenia dotyczące przyszłości i inne źródła niepewności dotyczącej
szacunków?
• Czy ujawnienia wyczerpująco wyjaśniają charakter dokonanych ocen i ich wpływ na
sprawozdanie finansowe?
• Czy obszary, z którymi wiąże się niepewność dotycząca szacunków to te same,
w których występuje znaczące ryzyko istotnych korekt wartości bilansowych
aktywów lub zobowiązań w kolejnym roku obrotowym, wynikających z modyfikacji
założeń lub innych źródeł niepewności dotyczącej szacunków?
• Czy przedstawiono wartości bilansowe aktywów lub zobowiązań zidentyfikowanych
jako zależne od kluczowych źródeł niepewności dotyczącej szacunków?
• Czy w ujawnieniach opisuje się kluczowe źródła niepewności dotyczącej szacunków
w każdym wskazanym obszarze?
• Czy w ujawnieniach przedstawiono poziom wrażliwości lub przedziały możliwych
wartości, tak aby użytkownicy sprawozdania finansowego mogli w pełni zrozumieć
potencjalne skutki przyjętych szacunków?
• Czy w ujawnieniach nie powtarza się po prostu informacji zawartych w opisie
zasad rachunkowości i nie podaje sformułowań o charakterze ogólnikowym, bez
konkretnych obliczeń i bez opisu potencjalnego wpływu poszczególnych decyzji
lub założeń na wyniki i sytuację finansową jednostki?
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Istotne kwestie w sprawozdawczości
finansowej spółek giełdowych
W bieżącej, specjalnej edycji „Biuletynu MSSF dla spółek giełdowych” przedstawiamy
wybrane kwestie dotyczące sprawozdawczości finansowej, które mogą okazać
się istotne w sprawozdawczości finansowej spółek notowanych na giełdzie, ze
względu na zwiększone zainteresowanie ze strony organów regulacyjnych, aktualne
uwarunkowania gospodarcze lub zmiany wprowadzone do obowiązujących
standardów rachunkowości.
Raportowanie wyników finansowych
MSR 1 „Prezentacja sprawozdań
finansowych” wymaga prezentacji
zaledwie kilku pozycji w rachunku zysków
i strat - przychodów, kosztów finansowych,
obciążenia z tytułu podatków wraz
z zyskami lub stratami wynikającymi
z zastosowania metody praw własności,
wpływu działalności zaniechanej oraz,
w przypadku stosowania przez jednostkę
MSSF 9, różnych pozycji dotyczących
rozliczania instrumentów finansowych.
Zgodnie z par. 85 MSR 1 jednostka może
prezentować dodatkowe pozycje pod
warunkiem, że:
• pozycje te składają się z kwot
ujmowanych i wycenianych zgodnie
z MSSF,
• są one prezentowane i nazywane
w jasny oraz zrozumiały sposób,
• są one spójne w kolejnych okresach
sprawozdawczych,
• nie są one eksponowane bardziej niż
pozycje, których prezentacji wymaga
MSR 1.
Dodatkowe pozycje mogą i powinny
być prezentowane zgodnie z ogólną
zasadą, która stanowi, że pozycje należy
przedstawiać w rozbiciu na elementy
składowe, jeśli taki sposób prezentacji
zapewnia użytkownikom sprawozdań
finansowych dostęp do dodatkowych,
istotnych informacji.
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Korzystając z tej możliwości, warto zwrócić
uwagę, że:
• jak wskazano w par. UW56
„Uzasadnienia wniosków” do MSR 1,
z „zysku z działalności operacyjnej”
nie należy wyłączać takich pozycji jak
odpisy aktualizujące wartość zapasów,
które zasadniczo uznaje się za część
działalności operacyjnej jednostki,
• zysków i strat nie należy kompensować,
chyba że jest to dozwolone przez MSSF,
• należy przedstawić jasne zasady
rachunkowości stosowane w celu
identyfikacji takich pozycji.
Prezentacja dodatkowych pozycji stanowi
przedmiot szczególnej uwagi organów
regulacyjnych. Wymogi regulacyjne
różnią się w szczególności w odniesieniu
do prezentacji danych na temat zysku
„bazowego” i „skorygowanego”. Jeżeli
taka prezentacja jest dozwolona,
pozycje, które zostaną wyłączone z zysku
skorygowanego, należy identyfikować na
takich samych zasadach (czyli stosować
wyłączenia w taki sam sposób do zysków
jak i strat), dbając o spójność w kolejnych
okresach sprawozdawczych oraz
o zrozumiałość ujawnianych informacji
(jednostka powinna także podać
uzasadnienie konieczności wprowadzenia
określonych korekt).

Wskaźniki finansowe inne niż
przewidziane w ogólnie przyjętych
zasadach rachunkowości
Zastosowanie wskaźników innych niż
przewidziane w ogólnie przyjętych
zasadach rachunkowości (określanych
niekiedy mianem „alternatywnych
pomiarów wyników”) poza sprawozdaniem
finansowym również budzi szczególne
zainteresowanie organów regulacyjnych
w wielu krajach na całym świecie, czego
dowodem może być opublikowanie przez
Międzynarodową Organizację Komisji
Papierów Wartościowych w 2016 roku
„Wiążącego oświadczenia w sprawie
wskaźników finansowych innych niż
przewidziane w ogólnie przyjętych
zasadach rachunkowości”, którego
podsumowanie znajduje się poniżej.
Oświadczenie Międzynarodowej
Organizacji Komisji Papierów
Wartościowych w sprawie
wskaźników finansowych innych niż
przewidziane w ogólnie przyjętych
zasadach rachunkowości
Zakres: Oświadczenie dotyczy
„wskaźników finansowych innych niż
przewidziane w ogólnie przyjętych
zasadach rachunkowości”, czyli
wyrażonych w formie liczbowej miar
wyników finansowych emitenta, jego
sytuacji finansowej i przepływów
pieniężnych w okresie bieżącym,
w okresach przeszłych i przyszłych,
innych niż przewidziane w ogólnie
przyjętych zasadach rachunkowości
(zatem niebędących miarami określonymi
zgodnie z systemem sprawozdawczości
finansowej stosowanym przez emitenta
i przedstawionymi na przykład
w informacji prasowej lub części opisowej
raportu rocznego).
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Zakres oświadczenia nie obejmuje
informacji ujawnianych w sprawozdaniu
finansowym ani miar statystycznych/
działalności operacyjnej niebędących
wskaźnikami finansowymi.
Określenie wskaźnika finansowego
innego niż przewidziane w ogólnie
przyjętych zasadach rachunkowości:
Należy odpowiednio zdefiniować i opisać
dany wskaźnik (dodając informację, że
nie ma on charakteru standardowego),
jasno go nazwać oraz przedstawić cel
jego zastosowania (w tym wyjaśnienie,
dlaczego taka informacja jest przydatna
dla inwestorów).
Bezstronność: Wskaźników innych
niż przewidziane w ogólnie przyjętych
zasadach rachunkowości nie należy
stosować w celu uniknięcia prezentacji
niekorzystnych dla jednostki informacji.
Eksponowanie wskaźników
przewidzianych w ogólnie przyjętych
zasadach rachunkowości: Wskaźników
innych niż przewidziane w ogólnie
przyjętych zasadach rachunkowości nie
należy prezentować w sposób, który
mógłby sugerować, że ich znaczenie jest
większe niż wskaźników przewidzianych
w ogólnie przyjętych zasadach
rachunkowości, będących ich najbliższymi
odpowiednikami.
Uzgodnienie z porównywalnymi
wskaźnikami przewidzianymi w ogólnie
przyjętych zasadach rachunkowości:
Należy w jasny sposób przedstawić
uzgodnienie ilościowe danego wskaźnika
z jego najbliższym odpowiednikiem
przewidzianym w ogólnie przyjętych
zasadach rachunkowości.
Spójność prezentacji w czasie: Dane
porównawcze oraz wskaźniki inne niż
przewidziane w ogólnie przyjętych
zasadach rachunkowości należy
prezentować z roku na rok w sposób
zasadniczo spójny. Zmiana wskaźnika
innego niż przewidziane w ogólnie

przyjętych zasadach rachunkowości (bądź
zaniechanie jego prezentacji) wymaga
uzasadnienia oraz odpowiedniej korekty
danych porównawczych.
Pozycje powtarzające się: Jak wynika
z obserwacji Międzynarodowej Organizacji
Komisji Papierów Wartościowych,
sytuacje, w których koszty restrukturyzacji
lub odpisy z tytułu utraty wartości można
uznać za pozycje „jednorazowe”, „rzadkie”
lub „nietypowe”, nie mają miejsca często.
Dostęp do informacji powiązanych:
Użytkownicy sprawozdań finansowych
powinni mieć zapewniony łatwy dostęp
do informacji stanowiących uzasadnienie
zastosowania i kalkulacji wskaźników
innych niż przewidziane w ogólnie
przyjętych zasadach rachunkowości, które
powinny zostać zaprezentowane w formie
odpowiedniego opisu wskaźnika albo
poprzez odniesienie do miejsca, gdzie
można je znaleźć.
Inne organy regulacyjne wprowadziły
własne wymogi ograniczające możliwość
wykorzystania takich informacji
(w niektórych przypadkach bardziej
rygorystyczne niż przedstawione powyżej
wytyczne). Wytyczne amerykańskiej
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
(SEC) w sprawie stosowania wskaźników
innych niż przewidziane w ogólnie
przyjętych zasadach rachunkowości,
które mają zastosowanie do jednostek
sporządzających sprawozdania finansowe
zgodnie z MSSF, zostały uwzględnione
w przygotowanym przez Deloitte
komentarzu na temat wskaźników
innych niż przewidziane w ogólnie
przyjętych zasadach rachunkowości.
Z kolei Europejski Urząd Nadzoru Rynków
i Papierów Wartościowych (ESMA)
opublikował własne „Wytyczne w sprawie
alternatywnych pomiarów wyników”.

Publikacja Deloitte zatytułowana
„Alternatywne pomiary wyników:
praktyczny przewodnik” przedstawia
dodatkowe wskazówki na temat
stosowania alternatywnych pomiarów
wyników, najlepsze praktyki oraz
praktyczne przykłady ich prezentacji
(dostępna na stronie iasplus.com
w angielskiej wersji językowej).
Przyjęte zasady rachunkowości,
oceny i wartości szacunkowe
Głównym źródłem informacji
pozwalających inwestorom zrozumieć
pozycje przedstawiane w sprawozdaniach
finansowych są jasne opisy przyjętych
przez jednostkę zasad rachunkowości.
MSR 1 „Prezentacja sprawozdań
finansowych” wymaga, aby opisy te zostały
uzupełnione informacjami na temat:
• najistotniejszych ocen dokonanych
w toku stosowania przyjętych przez
jednostkę zasad rachunkowości,
• głównych źródeł niepewności
dotyczącej szacunków (w tym
założeń dotyczących przyszłości),
z którymi wiąże się znaczące ryzyko
spowodowania istotnych korekt
wartości bilansowych aktywów
i zobowiązań w kolejnym roku
obrotowym.
Odpowiednio dobrany opis przyjętych
zasad rachunkowości powinien zawierać
jasne, dotyczące danej jednostki
informacje na temat zasad zastosowanych
w odniesieniu do istotnych transakcji
i sald, obejmujących bieżącą działalność
(np. sposób ujmowania przychodów
i kosztów dla każdego strumienia
przychodów) oraz transakcji o charakterze
jednorazowym, w tym m.in. istotnych
połączeń jednostek, a także, co może
okazać się równie ważne, powinien
unikać nieistotnych powtórzeń wymogów
sformułowanych w standardach
rachunkowości w odniesieniu do pozycji,
które nie są istotne z perspektywy danej
jednostki.
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Wymogi w zakresie ujawniania kluczowych
ocen, a także niepewności dotyczącej
szacunków, mają charakter odrębny
i dotyczą innych kwestii. Ogólnie rzecz
biorąc, kluczowe oceny stosuje się przy
opisie transakcji lub pozycji (np. na
potrzeby ustalenia, czy restrukturyzacja
zadłużenia stanowi modyfikację czy też
wygaśnięcie pierwotnego zobowiązania
bądź też określenia strony przejmującej
w transakcji połączenia jednostek
gospodarczych), podczas gdy niepewność
dotycząca szacunków związana jest np.
z wartością rezerwy na niepewne pozycje
podatkowe lub możliwą do uzyskania
wartością netto zapasów. Przygotowując
i prezentując przydatne ujawnienia,
warto wprowadzić wyraźne rozróżnienie
pomiędzy nimi.
Ważne jest również, aby pamiętać, że
w MSR 1 mówi się o ocenach, które
mają „najbardziej istotny wpływ” oraz
o „głównych źródłach” niepewności
dotyczącej szacunków. Wyczerpująca
analiza niewielkiej liczby zagadnień, które
w bieżącym roku obrotowym naprawdę
wymagały szczególnej uwagi kierownictwa,
jest bardziej wartościowa niż pobieżne
odniesienie do wielu kwestii, które nie
są zbyt problematyczne. Jeśli chodzi
o niepewność dotyczącą szacunków,
należy ponadto zauważyć, że wymogi
związane z ujawnianiem informacji na ten
temat mają zastosowanie w szczególności
do ryzyka spowodowania istotnych
korekt w kolejnym roku obrotowym.
Informacje na temat niepewności
w dłuższej perspektywie czasowej mogą
być przydatne jako dodatkowe ujawnienia,
ale nie wchodzą w zakres obowiązkowych
ujawnień zgodnie z MSR 1.
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Praktyczny komentarz RMSR w sprawie oceny istotności informacji
Zmiany wprowadzone do MSR 1 w 2014 roku podkreślają, że do informacji
ujawnianych w sprawozdaniach finansowych ma zastosowanie koncepcja istotności,
co oznacza, że nawet jeśli dany standard wymaga przedstawienia określonych
informacji, jednostka nie musi ich ujawniać, jeśli są nieistotne. Niemniej jednak
poważnym problemem napotykanym w procesie sprawozdawczości finansowej
jest ocena istotności informacji prezentowanych przez jednostkę, w tym kwestii,
które należy pominąć, aby uniknąć „nadmiaru informacji”. Mając to na względzie, we
wrześniu 2017 roku RMSR opublikowała Praktyczny komentarz zawierający wytyczne
co do sposobu oceny istotności informacji w procesie sporządzania sprawozdań
finansowych. Wytyczne te nie są obowiązkowe i można je stosować natychmiast.
W Praktycznym komentarzu RMSR zaproponowała 4-etapowy proces, który może
okazać się pomocny w ustalaniu, czy określone pozycje są istotne.
Rada nie wyklucza jednak możliwości zastosowania w tym celu innych metod.
Krok 1 – identyfikacja potencjalnie istotnych informacji, z uwzględnieniem zarówno
wymogów standardów rachunkowości, jak i potrzeb informacyjnych głównych
użytkowników sprawozdań finansowych.
Krok 2 – ocena istotności informacji w oparciu o różne kryteria ilościowe i jakościowe.
Krok 3 – uporządkowanie informacji uznanych za istotne na potrzeby ich efektywnej
i skutecznej prezentacji.
Krok 4 – ogólny przegląd wstępnej wersji sprawozdania finansowego w celu
ustalenia, czy zidentyfikowano wszystkie istotne informacje, ponieważ pozycja,
która indywidualnie mogłaby zostać uznana za nieistotną, może okazać się istotna
w kontekście innych informacji zawartych w kompletnym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto w odniesieniu do niepewności
dotyczącej szacunków nie należy
bagatelizować ilościowych aspektów
ujawnień, w tym wartości bilansowej
przedmiotowych aktywów i zobowiązań,
wrażliwości sald na zmiany szacunków
oraz – jeśli oczekuje się wyjaśnienia
niepewności w kolejnym roku obrotowym
– przedziału możliwych wartości.
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Wpływ nowych standardów
rachunkowości
Ponieważ ważne nowe standardy, tj.
MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
oraz MSSF 9 „Instrumenty finansowe”,
obowiązują w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2018 roku lub później, raporty
roczne sporządzone za rok zakończony
w grudniu 2017 zostaną opublikowane
już po dniu pierwszego zastosowania
tych standardów. Zbliża się również
data wejścia w życie MSSF 16 „Leasing”
(okresy roczne rozpoczynające się
1 stycznia 2019 roku lub później).
W związku z tym potrzeba ujawniania
specyficznych dla jednostki informacji
ilościowych dotyczących możliwych
zmian w przyjętych przez nią zasadach
rachunkowości zgodnie z wymogami
MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości,
zmiany wartości szacunkowych
i korygowanie błędów” staje się
coraz bardziej nagląca, a obszar ten
przyciąga coraz większą uwagę organów
regulacyjnych. Ich przedstawiciele w wielu
krajach określili już swoje oczekiwania
w tym zakresie, a sporządzający
sprawozdania roczne za 2017 rok powinni
się z nimi zaznajomić.
Ponieważ sprawozdania finansowe za
rok zakończony w grudniu 2017 zostaną
opublikowane po dacie wejścia w życie
MSSF 15 i MSSF 9, można oczekiwać,
że analizy dotyczące wpływu wdrożenia
tych standardów na jednostkę znajdują
się obecnie na bardziej zaawansowanym
etapie niż rok temu, a informacje na ich
temat powinny być bardziej szczegółowe
i dokładne niż te przedstawione
w sprawozdaniach finansowych za rok
poprzedni. Dotyczy to w szczególności:
• zasad rachunkowości, zarówno tych,
które będą stosowane na bieżąco,

Najnowsze zmiany w MSSF 9
Ponieważ data wejścia w życie MSSF 9 zbliża się wielkimi krokami, RMSR i Komitet
ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w dalszym ciągu
analizują problematyczne kwestie związane z jego wdrożeniem.
Jedna z nich doprowadziła do publikacji poprawek dotyczących standardowych
wcześniejszych spłat z ujemną rekompensatą w październiku 2017 roku, które
modyfikują kryterium SPPI (ang. solely payments of principal and interest – jedynie
spłata kwoty głównej i odsetek), aby uwzględnić sytuacje, w których kontrahent
korzystający z opcji wcześniejszej spłaty pożyczki mógłby otrzymać rekompensatę
(zamiast jej uiszczania, co jest bardziej powszechną praktyką). Po spełnieniu
określonych warunków takie pożyczki udzielone (z zastrzeżeniem innych kryteriów
przewidzianych w MSSF 9) mogłyby być wyceniane według zamortyzowanego kosztu
zamiast w wartości godziwej.
W „Uzasadnieniu wniosków” do poprawek, o których mowa powyżej, można również
znaleźć objaśnienia innej, niepowiązanej kwestii, tj. ujęcia księgowego modyfikacji
bądź zamiany zobowiązania finansowego, które nie są wystarczająco znaczące, aby
spowodować wyksięgowanie tego zobowiązania (oraz ujęcie nowego zobowiązania
w wartości godziwej). Zgodnie z „Uzasadnieniem wniosków”, taka modyfikacja
powinna być traktowana jako weryfikacja szacowanych przepływów pieniężnych
(skutkująca niezwłocznym ujęciem zysku lub straty) a nie, zgodnie z dominującym
podejściem wynikającym z MSR 39 „Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena”,
rozliczana poprzez uwzględnienie zmian przepływów pieniężnych w koszach
odsetkowych ujmowanych przez okres pozostały do terminu wymagalności
zobowiązania.
Ponieważ wyjaśnienia dotyczące ujęcia księgowego modyfikacji zostały opublikowane
w formie „Uzasadnienia wniosków” a nie poprawki do MSSF 9, należy je zastosować
w momencie zastosowania tego standardu po raz pierwszy.
• wyjaśnienia zmian kwot raportowanych
zgodnie z obecnie obowiązującymi
standardami, w rozbiciu na
odpowiednie elementy składowe,
• kwoty i charakteru oczekiwanego
wpływu zastosowania nowych
przepisów w porównaniu z kwotami
ujętymi wcześniej.

Konieczne jest przedstawienie jasnego
opisu nowych zasad rachunkowości,
dzięki czemu możliwe będzie m.in.
wyjaśnienie, jak zmieni się ujęcie
księgowe przychodów w związku z analizą
relacji mocodawca-agent, podstawy
„wydzielenia” poszczególnych elementów
umowy czy też potencjalnego wpływu
modelu oczekiwanych strat kredytowych
zgodnie z MSSF 9 na ujęcie i wycenę
odpisów z tytułu utraty wartości aktywów
finansowych.

• jak i w okresie przejściowym, a także
przyjętych przez jednostkę uproszczeń,
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Przedstawiane przez jednostkę informacje
ilościowe na temat wpływu nowego
standardu powinny zostać rozbite na
odpowiednie elementy składowe (np.
identyfikacja segmentów operacyjnych,
na które nowy standard będzie miał
największy wpływ, mogą okazać się
przydatne dla inwestorów).

Warto również pamiętać o nadzorze
i kontroli nad procesem przygotowywania
takich ujawnień. Mimo że informacje,
o których mowa powyżej, nie są
jeszcze uwzględniane w głównej
części sprawozdania finansowego,
prezentowane są w innych jego częściach,
w związku z czym powinny być adekwatne.

Zakres potencjalnego wpływu MSSF 15
i MSSF 9 może być szeroki i zróżnicowany
w zależności od specyficznego charakteru
transakcji zawieranych przez daną
jednostkę. Na stronie www.iasplus.com
można znaleźć szczegółowe informacje
na temat każdego standardu, a lokalni
eksperci Deloitte są gotowi zapewnić
Państwu pomoc we wdrożeniu nowych
wymogów księgowych.

Sprawozdanie z przepływów
pieniężnych
Odpowiednia prezentacja przepływów
pieniężnych oraz związanych
z nimi informacji budzi szczególne
zainteresowanie organów regulacyjnych,
które zwracają uwagę na takie kwestie jak:

Ponieważ MSSF 16 wchodzi w życie
rok później, ocena jego wpływu
znajduje się prawdopodobnie na mniej
zaawansowanym etapie niż w przypadku
MSSF 9 (chyba że dana jednostka
zamierza zastosować ten standard
wcześniej), w związku z czym jednostki nie
są zapewne w stanie przedstawić równie
szczegółowych, ilościowych informacji
na temat jego wpływu. Jednostki
powinny jednak przedstawić specyficzne
dla siebie informacje jakościowe
w zakresie, w jakim jest możliwe ich
wiarygodne oszacowanie. Ponadto
nie należy zapominać o możliwości
dodatkowej weryfikacji ujawnień
dotyczących zobowiązań z tytułu leasingu
operacyjnego, przygotowanych zgodnie
z MSR 17 „Leasing”, które powinny ułatwić
oszacowanie potencjalnego wpływu MSSF
16 i – w zależności od wybranej metody
przejściowej – powinny zostać uzgodnione
ze zobowiązaniami z tytułu leasingu
ujętymi w momencie zastosowania MSSF
16 po raz pierwszy.

12

• podział płatności z tytułu leasingu
finansowego na spłatę kapitału
(klasyfikowaną jako przepływy
z działalności finansowej) oraz
odsetki (klasyfikowane jako przepływy
z działalności operacyjnej lub
finansowej, zgodnie z przyjętymi przez
jednostkę zasadami rachunkowości
mającymi zastosowanie do innych
płatności odsetkowych). Kwestia ta
będzie miała istotne znaczenie dla
większej liczby płatności po przyjęciu
MSSF 16, kiedy to wszystkie umowy
leasingu będą traktowane jako
zawierające element kapitałowy oraz
element odsetkowy (przy czym będzie
istniała możliwość zastosowania
uproszczeń w ograniczonym zakresie),
• płatności takie jak koszty nabycia,
które mogłyby być uznane za związane
z działalnością inwestycyjną, ale nie
skutkują ujęciem żadnego składnika
aktywów, w związku z czym powinny
być klasyfikowane jako przepływy
z działalności operacyjnej,
• prezentacja i ujawnianie informacji
na temat transakcji faktoringu oraz
faktoringu odwrotnego.

Zmiany do MSR 7, które wymagają
ujawniania informacji na temat zmian
salda zobowiązań z tytułu działalności
finansowej (niekiedy określanych
mianem „uzgodnienia salda zadłużenia
brutto”), wchodzą w życie dla okresu
zakończonego w grudniu 2017 roku.
W niektórych krajach prezentacja
„uzgodnienia salda zadłużenia netto”
jest już powszechną praktyką, która
nadal będzie akceptowana. Niemniej
jednak należy dokonać przeglądu
wcześniej przyjętych metod prezentacji
celem zapewnienia, że są one zgodne
z wymogami zmienionego standardu,
a w szczególności, że:
• umożliwiają użytkownikom
sprawozdań finansowych powiązanie
określonych pozycji uzgodnienia ze
sprawozdaniem z sytuacji finansowej
oraz sprawozdaniem z przepływów
pieniężnych,
• uzgodnienie przedstawia zmiany
wynikające z operacji o charakterze
bezgotówkowym, a także pozycje,
z których w przyszłości będą wynikać
przepływy pieniężne z działalności
finansowej,
• uzgodnienie prezentuje aktywa
finansowe (np. instrumenty pochodne
klasyfikowane jako aktywa, które zostały
wyznaczone jako zabezpieczenia
zobowiązań finansowych), jeśli
w przyszłości będą z nich wynikać
przepływy pieniężne z działalności
finansowej.
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Inne ujawnienia związane ze
sprawozdaniem z przepływów
pieniężnych, które w dalszym ciągu nie
spełniają oczekiwań przedstawicieli
organów regulacyjnych:
• wyjaśnienia dotyczące przyjętych zasad
rachunkowości mających zastosowanie
do identyfikacji środków pieniężnych
oraz ekwiwalentów środków
pieniężnych, w tym – jeśli dotyczy –
uzgodnienie kwot z analogicznymi
pozycjami sprawozdania z sytuacji
finansowej (np. niewykorzystane salda
kredytów bankowych i cash poolingu),
• salda środków o ograniczonej
możliwości dysponowania, co może
okazać się szczególnie istotne
w przypadku grup kapitałowych
prowadzących działalność w krajach,
gdzie obowiązują mechanizmy kontroli
nad wymianą walut lub repatriacją
dochodu.
Połączenia jednostek
Połączenia jednostek przeprowadzane
są zazwyczaj w drodze dużych, niezwykle
skomplikowanych transakcji, z którymi
wiąże się wiele problematycznych kwestii,
z jakimi jednostki nie mają do czynienia
w innych okolicznościach. Niektóre z nich
zostały omówione poniżej.
Identyfikacja transakcji połączenia
jednostek oraz jednostki
przejmującej
Analizując transakcję, w ramach której
jedna jednostka uzyskuje kontrolę nad
drugą (bez względu na sposób, w jaki tego
dokonuje), należy w pierwszej kolejności
odpowiedzieć na następujące dwa
pytania:
• Czy transakcja jest połączeniem
przedsięwzięć (biznesów)?
• Jeśli tak, która strona jest jednostką
przejmującą?

Powyższe pytania są niezwykle ważne,
ponieważ pozwalają określić po pierwsze,
czy należy zastosować model wymiany
wartości godziwej przewidziany przez
MSSF 3 (co prowadzi do ujęcia aktywów
i zobowiązań w wartości godziwej, a także
wartości firmy oraz niezwłocznego
zaliczenia kosztów transakcji w ciężar
kosztów), czy też odpowiednie jest
zastosowanie podejścia opartego
na alokacji kosztów (brak ujmowania
wartości firmy i możliwa kapitalizacja
kosztów transakcji) oraz, po drugie,
jeśli ma miejsce połączenie jednostek
gospodarczych – które z aktywów
i zobowiązań jednostek uczestniczących
w transakcji powinny zostać wycenione
w wartości godziwej (jednostka
przejmowana) a które nie (jednostka
przejmująca). Brak odpowiedniej analizy
powyższych kwestii może prowadzić do
podstawowych błędów księgowych.
MSSF 3 zawiera wytyczne dotyczące
obydwu tych zagadnień, formułując wiele
wskazówek, na które należy zwrócić
szczególną uwagę.
Identyfikacja i wycena aktywów
niematerialnych
Połączenia jednostek gospodarczych,
w wyniku których rozpoznaje się znaczną
wartość firmy, ale identyfikuje się niewiele
lub nie identyfikuje się żadnych aktywów
niematerialnych, najprawdopodobniej
wzbudzą zainteresowanie organów
regulacyjnych.
MSSF 3 wymaga, aby możliwe do
wyodrębnienia aktywa niematerialne
(czyli takie, które można wydzielić
z majątku jednostki przejmowanej
i wykorzystać w celu osiągnięcia
przychodów) albo aktywa wynikające
z prawa umownego lub innego tytułu
prawnego ujmowane były w wartości
godziwej. Takie podejście prowadzi do
rozpoznawania wielu aktywów (np. marki
i relacji z klientami), które nie mogłyby być
ujmowane poza transakcją połączenia

jednostek gospodarczych. Bardzo
ważne jest przeprowadzenie starannej
analizy aktywów, które powinny zostać
zidentyfikowane w ramach tego procesu.
Po tym jak aktywa niematerialne (i inne)
zostały już zidentyfikowane, konieczne jest
ustalenie ich wartości godziwej zgodnie
z MSSF 13.
Połączenia jednostek gospodarczych
a podatek odroczony
Często napotykaną trudnością związaną
z rozliczaniem połączeń jednostek
gospodarczych jest ujęcie i wycena
podatku odroczonego. Należy zwrócić
uwagę m.in. na następujące kwestie:
• podatku odroczonego nie ujmuje się
w odniesieniu do sald wartości firmy
rozpoznanych w związku z transakcją
połączenia jednostek gospodarczych,
• w przypadku pozostałych aktywów
i zobowiązań, przewidzianego w MSR
12 „Podatek dochodowy” wyjątku
dotyczącego początkowego ujęcia
nie stosuje się w odniesieniu do
aktywów i zobowiązań ujmowanych
w wyniku połączenia jednostek
gospodarczych, co oznacza, że podatek
odroczony powinien zostać ujęty
zarówno w odniesieniu do aktywów,
jak i zobowiązań zaprezentowanych
w sprawozdaniu finansowym jednostki
przejmowanej, a inne pozycje (np.
niektóre aktywa niematerialne)
należy rozpoznać wyłącznie z chwilą
przeprowadzenia transakcji połączenia,
• dokonując wyceny takich sald, należy
zwrócić szczególną uwagę na sposób
ustalenia podstawy opodatkowania
składnika aktywów bądź zobowiązania,
która – w zależności od obowiązujących
lokalnie przepisów podatkowych –
może pozostać na dotychczasowym
poziomie lub ulec zmianie w wyniku
połączenia,
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• jednostka ocenia, czy konieczne jest
ujęcie aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego, na poziomie
grupy kapitałowej po połączeniu. Takie
podejście (również w zależności od
obowiązujących lokalnie przepisów
podatkowych) może skutkować
rozpoznaniem aktywów, których
jednostka przejmowana wcześniej
nie ujmowała (np. ze względu na
fakt, iż obecnie istnieje możliwość
wykorzystania strat podatkowych
poprzez pomniejszenie zysków
osiągniętych przez inne podmioty
z grupy kapitałowej).
Zapłata a wynagrodzenie
Często zdarza się, w szczególności
w przypadku przejęć firm prowadzonych
przez właścicieli, że jedna lub więcej
osób posiadających udziały w jednostce
przejmowanej kontynuuje zatrudnienie
w grupie kapitałowej po połączeniu.
W takiej sytuacji niezwykle ważne jest
ustalenie, czy płatności lub udziały
należne takim osobom stanowią:
• zapłatę z tytułu połączenia jednostek
gospodarczych (w którym to przypadku
zobowiązanie lub kapitał ujmuje
się na dzień przejęcia, natomiast
w późniejszym okresie w rachunku
zysków i strat ujmuje się wyłącznie
zmiany wartości, jeśli mają miejsce), czy
• wynagrodzenie z tytułu kontynuacji
zatrudnienia po połączeniu (w którym
to przypadku na dzień przejęcia nie
ujmuje się żadnego zobowiązania ani
kapitału, a płatności ujmowane są
w pełnej wysokości w rachunku zysków
i strat jako koszty pracownicze przez
okres zatrudnienia takiej osoby).
W par. B54-B55 MSSF 3 znajdują
się wytyczne, w oparciu o które
można dokonać takiej oceny. Należy
jednak pamiętać, aby stosować
je z uwzględnieniem decyzji
programowej Komitetu ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości
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Finansowej ze stycznia 2013 roku, zgodnie
z którą płatności warunkowe podlegające
automatycznemu wstrzymaniu wraz
z zakończeniem zatrudnienia stanowią
wynagrodzenie za usługi świadczone po
połączeniu. Stosując powyższe wytyczne,
należy pamiętać, że:
• kryterium „wstrzymania płatności wraz
z zakończeniem zatrudnienia” stosuje
się rygorystycznie, co oznacza, że ani
fakt dokonywania podobnych płatności
na rzecz istniejących udziałowców, ani
niskie prawdopodobieństwo odejścia
pracownika nie stanowią podstawy do
jego pominięcia,
• konieczne jest przeprowadzenie
starannej analizy przepisów
pozwalających określić, czy rozwiązanie
stosunku pracy następuje z przyczyn
leżących po stronie pracownika, czy nie.
Jest to szczególnie ważne w kontekście
identyfikacji płatności, które powinny
zostać wstrzymane w przypadku
„normalnego” odejścia z pracy z woli
pracownika,

Niemniej jednak, kiedy mamy do czynienia
z „zakupem po okazyjnej cenie”, co nie
zdarza się zbyt często, sytuacja odwraca
się, co oznacza niezwłoczne ujęcie zysku
w rachunku zysków i strat, ale nie wcześniej
niż po przeprowadzeniu ponownej oceny
mającej na celu ustalenie, czy wszystkie
odpowiednie aktywa i zobowiązania zostały
zidentyfikowane oraz czy wartość godziwa
wszystkich odpowiednich pozycji została
w sposób właściwy określona.
Ważne jest, aby ponowna ocena, o której
mowa powyżej, została przeprowadzona
w odpowiedni sposób, a jeśli ostatecznie
okaże się, że zakup po okazyjnej cenie
faktycznie miał miejsce, aby jednostka
ujawniła odpowiednie informacje na temat
sposobu przeprowadzenia ponownej
oceny aktywów i zobowiązań oraz
wyjaśniła, dlaczego doszło do zakupu
po okazyjnej cenie (niekiedy ze względu
na wymogi MSSF 3 dotyczące wyceny
określonych aktywów i zobowiązań
w sposób inny niż w wartości godziwej).

• kluczowe znaczenie ma tutaj ujawnienie
odpowiednich informacji na temat
przyjętych zasad rachunkowości
dotyczących takich potencjalnie
dużych i nietypowych transakcji,
a także ocen jednostki związanych z ich
stosowaniem.

Jeśli w ciągu roku miało miejsce więcej
połączeń jednostek gospodarczych,
należy upewnić się, czy możliwe jest
ujawnienie informacji w formie zbiorczej,
ponieważ zgodnie z MSSF 3 każda istotna
transakcja połączenia powinna zostać
zaprezentowana odrębnie.

Zakupy po okazyjnej cenie
W większości transakcji połączenia
jednostek gospodarczych wartość
zapłaty przekazanej przez jednostkę
przejmującą jest wyższa od wartości
godziwej możliwych do zidentyfikowania
aktywów netto jednostki przejmowanej, co
powoduje ujęcie wartości firmy (przy czym
należy wprowadzić korekty dotyczące
udziałów niedających kontroli, a także
wcześniejszych udziałów kapitałowych
w jednostce przejmowanej).

Transakcje, do których MSSF 3 nie
odnosi się
Ponieważ zarówno zakres, jak i stopień
złożoności połączeń jednostek
gospodarczych może być znaczny, nikogo
nie powinien dziwić fakt, że MSSF 3 nie
odnosi się do wszystkich możliwych
wariantów takich transakcji, z jakimi
możemy mieć do czynienia w praktyce.
W szczególności standard ten:
• wyłącza ze swojego zakresu rozliczanie
połączeń jednostek gospodarczych
znajdujących się pod wspólną kontrolą
(do których nie odnosi się bezpośrednio
żaden inny standard),

MSSF dla spółek giełdowych | Newsletter nr 17

• nie uwzględnia obowiązkowych wezwań,
w przypadku których obowiązujące
przepisy prawa wymagają, aby jednostka
przejmująca złożyła ofertę zakupu
udziałów znajdujących się w posiadaniu
pozostałych osób niesprawujących
kontroli.
Zasady rachunkowości dotyczące
rozliczania połączeń jednostek
gospodarczych znajdujących się pod
wspólną kontrolą ustalane są często
zgodnie z hierarchią przewidzianą w MSR
8 „Zasady (polityka) rachunkowości,
zmiany wartości szacunkowych
i korygowanie błędów”, poprzez
odniesienie do innych założeń
koncepcyjnych, literatury dotyczącej
rachunkowości oraz przyjętych praktyk
branżowych, z uwzględnieniem oczekiwań
inwestorów oraz przedstawicieli organów
regulacyjnych w odpowiednich krajach.
W rezultacie w dalszym ciągu stosuje się
różne podejścia do rozliczania tego typu
transakcji.
W chwili obecnej RMSR prowadzi
projekt badawczy dotyczący rozliczania
połączeń jednostek gospodarczych
znajdujących się pod wspólną kontrolą,
a materiał do dyskusji ma zostać
opublikowany w drugiej połowie 2018
roku.
Z kolei kwestia obowiązkowych wezwań
została przeanalizowana przez Komitet
ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej w marcu
2013 roku. Mimo że nie zostały
wyciągnięte żadne ostateczne wnioski
w tej sprawie, Komitet podkreślił potrzebę
ustalenia, czy w związku z danym
obowiązkowym wezwaniem powstaje
umowne zobowiązanie finansowe
(zgodnie z definicją zawartą w MSR 32
„Instrumenty finansowe – prezentacja”)
bądź umowa rodząca obciążenia
(wchodząca w zakres MSR 37 „Rezerwy,
zobowiązania warunkowe i aktywa
warunkowe”).

W obydwu przypadkach istotne jest,
aby przyjęte zasady rachunkowości były
stosowane w sposób ciągły w odniesieniu
do przedmiotowych transakcji, a także aby
informacje na ich temat ujawniane były
w odpowiedni sposób.
Znaczenie ujawniania informacji
Ze względu na złożoność wielu transakcji
połączeń jednostek gospodarczych
oraz zakres ocen niezbędnych do
wyceny wynikających z nich aktywów
i zobowiązań, szczególnego znaczenia
nabiera kwestia ujawniania odpowiednich
informacji.
Jednostki powinny przedstawiać jasne
informacje m.in. na temat:
• połączeń, które nie zostały w pełni
rozliczone na koniec okresu
sprawozdawczego, w którym
przedmiotowa transakcja miała miejsce.
W takiej sytuacji MSSF 3 wymaga
ujawnienia faktu zastosowania wartości
tymczasowych, odpowiedniego ich
uzasadnienia, przedstawienia kwot
tymczasowych, a także wszelkich korekt
wprowadzonych w dopuszczonym
przez standard okresie wyceny do
dwunastu miesięcy,
• przychodów oraz wyników finansowych
grupy kapitałowej po połączeniu w taki
sposób, jak gdyby połączenie jednostek
gospodarczych zostało w pełni
przeprowadzone na początek roku
obrotowego,
• założeń i wrażliwości w odniesieniu
do wyceny w wartości godziwej.
Przykładowo, warunkową zapłatę
uzależnioną od przyszłych wyników
jednostki należy wyceniać na
bieżąco w wartości godziwej.
Najprawdopodobniej zostanie
ona sklasyfikowana do „Poziomu
3” hierarchii wartości godziwej
i będzie wymagała przedstawienia
szczegółowych ujawnień zgodnie
z MSSF 13 „Wycena w wartości
godziwej”.

Emerytalne programy określonych
świadczeń
Emerytalne programy określonych
świadczeń stanowią niezwykle
skomplikowane zagadnienie księgowe i
skutkują ujęciem nadwyżki lub niedoboru,
które w rzeczywistości stanowią wartość
netto:
• zobowiązania do wypłaty świadczeń
na rzecz uczestników programu,
którego wartość ustala się metodą
prognozowanych uprawnień
jednostkowych,
• aktywów programu wycenianych w
wartości godziwej,
• skutków zastosowania tzw. „pułapu
aktywów” (MSR 19), będącego
pochodną refundacji z programu lub
obniżki przyszłych składek na rzecz
programu, z której pracodawca może
skorzystać.
W konsekwencji, nawet jeśli sprawozdanie
z sytuacji finansowej wykazuje niewielką
(lub nawet zerową) pozycję netto, może
ona wynikać z dwóch bądź trzech bardzo
dużych, wzajemnie kompensujących się
sald uzależnionych od przyszłych zmian
wynikających z różnych czynników ryzyka
i niepewności. Z tego względu oraz ze
względu na złożoność niektórych ustaleń
dotyczących świadczeń emerytalnych
(samego programu bądź przyjętej przez
pracodawcę strategii jego finansowania)
odpowiednie ujawnianie informacji
na temat tych ustaleń, a także ocen
zastosowanych dla celów księgowych, jest
niezwykle ważne dla inwestorów.
MSR 19 zawiera szereg wymogów
dotyczących ujawniania informacji na
temat programów określonych świadczeń
(np. obowiązek uzgadniania bilansu
otwarcia i zamknięcia dla każdej z
pozycji, o których mowa powyżej, a także
przedstawienia opisu zasad oraz ram
regulacyjnych mających zastosowanie do
funkcjonowania programu). Jeżeli jednak
program określonych świadczeń jest
15
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istotny z punktu widzenia sprawozdania
finansowego, sprawozdawczość
finansowa zgodna z najwyższymi
standardami jakości wymaga
uwzględnienia stopnia szczegółowości
niezbędnego dla osiągnięcia celu każdego
z ujawnień, w szczególności w odniesieniu
do kwoty, terminu oraz niepewności
związanej z przyszłymi przepływami
środków pieniężnych.
• MSR 19 wymaga co najmniej ujawnienia
prognozowanych składek na rzecz
programu, jakie mają zostać przekazane
w trakcie kolejnego okresu obrotowego.
Jeszcze lepsze zrozumienie ustaleń
w zakresie finansowania, które mają
wpływ na wysokość przyszłych składek,
można zapewnić dzięki ujawnieniu
informacji na temat:
-- wysokości składek na rzecz programu
prognozowanej na kolejne lata, przy
czym należy rozróżnić pomiędzy
płatnościami mającymi na celu
pokrycie niedoborów a płatnościami
związanymi z bieżącym
zatrudnieniem,
-- systemu weryfikacji poziomu
składek, często w ramach wyceny
finansowania.
-- wszelkich powiązań pomiędzy
składkami na rzecz programu
a innymi transakcjami. Przykładowo,
może się zdarzyć, że ze względu na
wyższą kwotę dywidend wypłacanych
przez jednostkę konieczne będzie
zwiększenie wysokości składek na
rzecz prowadzonego przez nią
programu, jeśli takie rozwiązanie
miałoby zapobiec niekorzystnej
sytuacji uczestników.
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Stopa dyskontowa w kraju, który przyjął walutę innego kraju
W komunikacie z czerwca 2017 roku KIMSF nawiązała do decyzji programowej
wydanej przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości
Finansowej w sprawie stopy dyskontowej, jaką należy zastosować do zobowiązań
z tytułu określonych świadczeń w kraju, który przyjął walutę innego kraju jako swoją
oficjalną lub legalną walutę (pytanie dotyczyło Ekwadoru, gdzie stosowaną walutą jest
dolar amerykański).
Określając odpowiednią stopę dyskontową należy w pierwszej kolejności wziąć pod
uwagę istnienie rozwiniętego rynku wysokiej jakości obligacji korporacyjnych. Jeżeli
rynek taki istnieje, jako stopę dyskontową stosuje się stopę zwrotu z takich obligacji.
W przeciwnym razie stopą dyskontową jest stopa zwrotu z obligacji rządowych.
Komitet uznał, że weryfikację istnienia rozwiniętego rynku wysokiej jakości obligacji
korporacyjnych należy przeprowadzić według kryterium waluty, nie ograniczając się
do kraju, w którym dana jednostka prowadzi działalność. W związku z powyższym
konieczne jest przeprowadzenie oceny, czy istnieje rozwinięty rynek wysokiej
jakości obligacji korporacyjnych denominowanych w ich walucie w innych krajach,
a zastosowanie stopy zwrotu z obligacji rządowych jest możliwe wyłącznie w sytuacji,
gdy rynek taki nie istnieje.
• Dla każdego istotnego założenia
aktuarialnego (np. dotyczącego stopy
dyskontowej, prognozowanej inflacji czy
wskaźnika śmiertelności) wymagane jest
przeprowadzenie analizy wrażliwości.
Jeśli sytuacja gospodarcza nie jest
stabilna, na każdy dzień bilansowy
należy przeprowadzić ponowną
ocenę poziomu zmienności tych
kwot uznawanego za „uzasadniony
i prawdopodobny”.
• Strategie mające na celu zapewnienie
dopasowania aktywów i zobowiązań
(np. kontrakty typu „longevity swap”)
stają się coraz bardziej powszechne
i coraz bardziej złożone. Odpowiednie
ujawnienia obejmują nie tylko sam fakt
istnienia takich ustaleń, ale również
informacje na temat charakteru
instrumentów oraz sposobów ich
wyceny.

Co do aktywów programu, odpowiedni
poziom rozbicia danych (poza prostym
podziałem na instrumenty notowane
i nienotowane) może dostarczyć cennych
informacji na temat strategii inwestycyjnej
programu, a także związanego z nim ryzyka.
Ze względu na wymogi MSR 19 oraz
KIMSF 14 „MSR 19 – Limit wyceny
aktywów z tytułu określonych świadczeń,
minimalne wymogi finansowania oraz ich
wzajemne zależności” dotyczące wpływu
pułapu aktywów, a także złożoność wielu
wymogów w zakresie finansowania,
może być konieczne zastosowanie wielu
ocen w celu ustalenia, czy należy ująć
nadwyżkę netto (bądź zobowiązanie z tytułu
minimalnego wymogu finansowania).
W sytuacji, gdy ma to znaczenie, należy
przedstawić jasny opis ocen dokonanych
w związku z tym wymogiem (zgodnie
z par. 122 MSR 1). W tym celu często
konieczne jest przeprowadzenie oceny
przysługujących instytucjom powierniczym
praw do rozszerzenia zakresu świadczeń
na rzecz uczestników programu lub do
jego zakończenia przed zwrotem płatności
pracodawcy.

MSSF dla spółek giełdowych | Newsletter nr 17

Raportowanie skutków podatku
dochodowego
Sprawozdawczość w zakresie podatku
dochodowego budzi szczególne
zainteresowanie, zarówno z punktu
widzenia odpowiedniej jakości informacji
ujawnianych np. na temat skutków
niepewnych pozycji podatkowych, jak
i możliwych przyszłych zmian efektywnej
stawki podatkowej stosowanej przez
jednostkę, a bardziej ogólnie – ponieważ
rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw
przyciągają uwagę zarówno organów
regulacyjnych, jak i mediów.
Z perspektywy podatku dochodowego
istotne znaczenie ma wiele ogólnych
aspektów raportowania informacji
finansowych odpowiedniej jakości. Na
przykład:
• Przyjęte zasady rachunkowości
dotyczące podatków powinny być
jasno sformułowane i dostosowane
do potrzeb danej jednostki, a także
powinny obejmować wszystkie
najważniejsze kwestie, w tym
ujmowanie i wycenę niepewnych pozycji
podatkowych, jeśli takie występują.
• Podatek dochodowy jest jednym
z najczęstszych źródeł niepewności
dotyczącej szacunków, szczególnie
w zakresie niepewnych pozycji
podatkowych, których ujawnienia
wymaga MSR 1. Jednostki powinny
ujawniać informacje na temat
znaczącego ryzyka spowodowania
istotnych korekt w kolejnym roku
obrotowym, w tym informacje ilościowe,
takie jak wrażliwość czy przedział
możliwych wartości. Możliwość
spowodowania istotnych korekt
w okresach późniejszych również
stanowi cenną informację, która
mogłaby zostać uwzględniona na
przykład w nocie objaśniającej podatki.

Odsetki i kary związane z podatkiem dochodowym
W komunikacie z września 2017 roku KIMSF odniosła się do decyzji programowej
Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
w sprawie ujęcia odsetek i kar nałożonych przez organy podatkowe w związku
z opóźnieniami w regulowaniu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. Komitet
uznał, że ustalenie, czy koszt, o którym mowa powyżej, wchodzi w zakres MSR 12
„Podatek dochodowy” (i w związku z tym powinien być prezentowany w pozycji
„podatek” w rachunku zysków i strat), czy też MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania
warunkowe i aktywa warunkowe” (i w związku z tym powinien być prezentowany
w ramach kosztów działalności operacyjnej bądź kosztów finansowych) nie jest
kwestią wyboru zasad rachunkowości przez jednostkę, ale powinno zostać dokonane
z uwzględnieniem okoliczności, w jakich odsetki lub kary zostały naliczone.
Ocena taka powinna zostać przeprowadzona w oparciu o informację, czy odsetki
bądź kary można uznać za część większej pozycji podatkowej (przykładowo, czy
odsetki lub kary uznaje się za koszt opóźnienia w zapłacie, dzięki czemu możliwe jest
uniknięcie negatywnego wpływu na całkowitą pozycję podatkową).
Informacje na temat istotnych odsetek i kar należy przedstawić bez względu na wynik
oceny dokonanej przez jednostkę.
• Jeżeli raport roczny zawiera część
opisową na temat wyników jednostki
w danym roku, np. komentarze
i analizy zarządu bądź podsumowanie
wyników operacyjnych, należy
przedstawić odpowiednią analizę
kwestii podatkowych, w szczególności
informacje na temat odchyleń oraz
oczekiwań co do efektywnej stawki
podatkowej.

tj. czy stanowią one zmianę wartości
szacunkowych do rozliczenia w roku
bieżącym czy też błąd w rozliczeniach
podatkowych za rok poprzedni, który
być może powinien zostać skorygowany
ze skutkiem retrospektywnym, jeżeli jest
znaczący.

Należy również przedstawić staranne
uzgodnienie efektywnej stawki
podatkowej zgodnie z wymogami MSR
12 oraz upewnić się, że zawiera ono
jasne informacje na temat kluczowych
czynników determinujących wysokość
efektywnej stawki podatkowej oraz
możliwości konsekwentnego stosowania
jej w przyszłości. W tym celu można
opisać charakter pozycji uzgadniających
oraz przedstawić powód ich powstania,
a także jasno rozróżnić pomiędzy
istotnymi pozycjami jednorazowymi lub
nietypowymi a pozycjami powtarzającymi
się. Ponadto należy zwrócić szczególną
uwagę na ujęcie korekt podatkowych
dotyczących lat poprzednich,
17
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Niepewne pozycje podatkowe
Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność
w zakresie rozliczania podatku
dochodowego” została opublikowana
w 2017 roku i mimo że jej zastosowanie
nie jest obowiązkowe aż do 2019 roku,
sformułowane w niej wnioski są zgodne
z już obowiązującymi standardami
rachunkowości i nie wykraczają poza ich
zakres. W związku z tym przedstawiają
odpowiednie podejście, jakie może zostać
przyjęte w odniesieniu do niepewnych
pozycji podatkowych już w chwili obecnej.
Podsumowanie wniosków:
• elementy niepewne dotyczące
rozliczania zobowiązań lub aktywów
z tytułu podatku dochodowego należy
ujmować w tych zobowiązaniach
lub aktywach wyłącznie wówczas,
gdy zachodzi prawdopodobieństwo,
że jednostka zapłaci lub odzyska
przedmiotową kwotę,
• jednostka musi samodzielnie wybrać
jednostkę obrachunkową odpowiednią
do dokonania oceny (tj. zdecydować,
czy w danym przypadku występuje
pojedyncza pozycja czy też grupa
powiązanych pozycji obarczonych
niepewnością),
• oceny dokonuje się w oparciu
o założenie „ryzyka pełnego wykrycia”
(czyli że organy podatkowe uzyskają
dostęp do wszystkich istotnych
informacji).
W zakresie, w jakim praktyka stosowana
obecnie przez sporządzających
sprawozdania finansowe nie spełnia
powyższych wymogów, należy – zgodnie
z informacjami przedstawionymi
w kontekście analiz dotyczących MSSF
9, MSSF 15 i MSSF 16 – przedstawić
ujawnienia na temat możliwych skutków
zastosowania KIMSF 23.
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Ujmowanie aktywów z tytułu
podatku odroczonego
MSR 12 wymaga od jednostki ujmowania
aktywów z tytułu podatku odroczonego
wynikających z ujemnych różnic
przejściowych i z niewykorzystanych
strat podatkowych (nawet jeżeli
jednostka aktualnie przynosi straty)
przekraczających poziom zobowiązań
z tytułu podatku odroczonego
dotyczących tego samego organu
podatkowego i tego samego podatnika
pod warunkiem, że zachodzi
prawdopodobieństwo osiągnięcia
przez nią w przyszłości dochodu do
opodatkowania, od którego będzie
można je odpisać. W wielu przypadkach
ustalenie, czy jednostka będzie w stanie
osiągnąć dochód do opodatkowania,
wymaga dokonania istotnej oceny, na
przykład w odniesieniu do analizowanego
okresu (który powinien zostać określony
na podstawie faktów i okoliczności
dotyczących jednostki, a nie w sposób
arbitralny), strategii planowania
podatkowego, wpływu umów zawieranych
w przyszłości itp.
Jednostki muszą ujawniać dokonane przez
siebie oceny oraz przedstawiać dowody
uzasadniające ujęcie aktywów z tytułu
podatku odroczonego. Na przykład,
jeżeli jednostka ponosi stratę, wymagane
jest ujawnienie dowodów dotyczących
możliwości osiągnięcia dochodu
w przyszłości, które uzasadniałyby ujęcie
aktywów z tytułu odroczonego podatku.
Ocena utraty wartości
Ocena utraty wartości oraz ujawnianie
informacji na ten temat budzą
szczególne zainteresowanie organów
regulacyjnych. Poza coroczną oceną
wymaganą w odniesieniu do wartości
firmy oraz aktywów niematerialnych
o nieokreślonym okresie użytkowania,
w pierwszej kolejności należy zdecydować,
jaką weryfikację trzeba przeprowadzić,
uwzględniając występowanie przesłanek
utraty wartości. Ponadto MSR 36

„Utrata wartości aktywów” wymaga, aby
w przypadku aktywów, których utrata
wartości została rozpoznana w przeszłości
(innych niż wartość firmy, w przypadku
której odpisy z tytułu utraty wartości
nie podlegają odwróceniu) jednostka
oceniła, czy utrzymuje się ona nadal,
co oznacza, że należy zweryfikować
możliwość odwrócenia dokonanego
wcześniej odpisu. Niezwykle istotnym
elementem takiej oceny jest wyznaczenie
poziomu, na jakim powinna ona zostać
przeprowadzona, np.:
• na poziomie indywidualnego
składnika aktywów – w przypadku, gdy
możliwe jest ustalenie jego wartości
odzyskiwalnej,
• jeżeli nie jest to możliwe, ponieważ nie
da się oszacować wartości użytkowej
składnika aktywów tak, aby odpowiadała
jak najbliżej jego wartości godziwej
pomniejszonej o koszty sprzedaży oraz
nie generuje on wpływów środków
pieniężnych, które byłyby wyraźnie
niezależne od wpływów pochodzących
z innych aktywów jednostki – na
poziomie ośrodków wypracowujących
środki pieniężne (definiowanych jako
najmniejsze możliwe do określenia
zespoły aktywów generujących wpływy
pieniężne w znacznym stopniu
niezależne od innych wpływów
pieniężnych),
• wyłącznie w przypadku oceny utraty
wartości firmy – na najniższym poziomie
grupy ośrodków wypracowujących
środki pieniężne (nie wyższym niż
segment operacyjny zdefiniowany
w MSSF 8), na którym wartość firmy
monitorowana jest na wewnętrzne
potrzeby zarządcze.
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Należy zauważyć, że ocena, o której
mowa powyżej, będzie w dużej mierze
opierać się na faktach, w szczególności, że
identyfikacja ośrodka wypracowującego
środki pieniężne powinna odbywać
się na podstawie obiektywnej oceny
występowania znaczącego powiązania
wpływów pieniężnych pomiędzy
poszczególnymi składnikami aktywów
bądź lokalizacjami. Poziom, na jakim
jednostka monitoruje swoją działalność,
jest istotny wyłącznie z punktu widzenia
grupowania ośrodków wypracowujących
środki pieniężne na potrzeby testów na
utratę wartości firmy.
Po ustaleniu konieczności
przeprowadzenia oceny utraty wartości
(lub możliwości jej odwrócenia) oraz
identyfikacji indywidualnego składnika
aktywów, ośrodka wypracowującego
środki pieniężne bądź ich grupy, do której
przypisana jest wartość firmy, należy
zwrócić szczególną uwagę na wszystkie
dane wejściowe stosowane w obliczeniach
wartości użytkowej lub wartości godziwej
pomniejszonej o koszty sprzedaży.
W obydwu przypadkach można oprzeć
się na kalkulacji zdyskontowanych
przepływów pieniężnych. W takiej
sytuacji należy przeanalizować zarówno
prognozowane przepływy pieniężne,
jak i zastosowane następnie stopy
dyskontowe. Należy również przyjąć
odpowiednią stopę dyskontową dla
każdego ośrodka wypracowującego
środki pieniężne (lub grupy ośrodków
wypracowujących środki pieniężne)
zamiast jednej i tej samej stopy w całej
firmie. Ważne jest także, aby przyjąć
odpowiednie założenia dotyczące np.
zastosowania podejścia rynkowego
lub kosztowego na potrzeby wyceny
w wartości godziwej.

Co do ujawnień, jednostka powinna
zwrócić uwagę na następujące kwestie:
• kluczowe założenia dotyczące kalkulacji
wartości użytkowej (nieograniczające się
do stopy dyskontowej i krańcowej stopy
wzrostu) – MSR 36 „Utrata wartości
aktywów” wymaga ujawniania informacji
na temat podejścia zastosowanego na
potrzeby opracowania tych założeń,
• w przypadku, gdy uzasadniona
i prawdopodobna zmiana założeń
mogłaby spowodować utratę wartości
firmy, konieczne jest przeprowadzenie
wyrażonej liczbowo analizy wrażliwości,
• należy również przedstawić wyjaśnienie
przyczyn istotnych zmian np. stóp
dyskontowych w porównaniu
z poprzednimi latami.
Ujawnianie informacji na temat
zarządzania kapitałem
Aby zapewnić zgodność z wymogami
par. 134 MSR 1, jednostka powinna
unikać stosowania „szablonowej” polityki
oraz niejasnych opisów celów, zasad
i procesów zarządzania kapitałem. Może
to stanowić problem w szczególności dla
jednostek podlegających zewnętrznym
wymogom kapitałowym, które powinny
przeprowadzić gruntowną analizę
przyjętych przez siebie metod zarządzania
kapitałem, a także roli, jaką regulacyjne
wymogi kapitałowe odgrywają w tym
procesie.

„Brexit” a raporty roczne
Ze względu na ogromne znaczenie
gospodarcze brexitu oraz potencjalny
zakres jego wpływu na działalność
przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii,
a także podmiotów posiadających udziały
w brytyjskiej gospodarce (np. poprzez
spółkę zależną w Wielkiej Brytanii lub
brytyjskich klientów bądź dostawców),
wiele jednostek już analizuje możliwy
wpływ tego zdarzenia na stosowane
systemy sprawozdawczości. Jak dotąd,
informacje na ten temat przedstawiane
były w sposób dość ogólnikowy, a firmy
podkreślały, że jest zbyt wcześnie, aby
zmierzyć wpływ, jaki brexit może wywrzeć
na ich działalność w perspektywie
długoterminowej.
Ważne jest jednak, aby wraz z rozwojem
sytuacji pogłębiać analizę potencjalnych
skutków tego zjawiska oraz przedstawiać
ich coraz bardziej szczegółowy
i charakterystyczny dla jednostki
wpływ na przyjęty przez nią system
sprawozdawczości. Informacje na ten
temat można zaprezentować w części
opisowej sprawozdania – w zależności
od wymogów nałożonych na jednostki
w poszczególnych krajach – albo
poświęconej modelowi biznesowemu
spółki, albo ryzyku, na jakie jest
narażona. Poza tym informacje na temat
konsekwencji brexitu, jakie jednostka
już odczuwa, należy uwzględnić w opisie
wyników osiągniętych przez nią w 2017
roku.
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W samym sprawozdaniu finansowym
niepewności, o których mowa powyżej,
mogą mieć znaczenie w przypadku
ujawniania źródeł niepewności dotyczącej
szacunków, a także parametrów
związanych z „uzasadnionymi
i prawdopodobnymi” zmianami
w kontekście analizy wrażliwości
przeprowadzanej na potrzeby wyceny
w wartości godziwej, ryzyka rynkowego
(np. kursów walut) związanego z ujętymi
aktywami i zobowiązaniami finansowymi
oraz oceny utraty wartości.
Jak wynika z innych publikacji Deloitte,
skorzystanie z art. 50 nie spowodowało
faktycznej zmiany istniejących regulacji
podatkowych, co oznacza, że zarówno
podatek bieżący, jak i odroczony powinien
być ustalany w oparciu o dotychczasowe
przepisy.
Podobnie jak w przypadku innych zdarzeń
o charakterze ekonomicznym, modyfikacje
przepisów podatkowych powinny zostać
uwzględnione w chwili ich faktycznego
dokonania, a nie w oczekiwaniu na
możliwą zmianę w przyszłości. Rozliczanie
podatków jest jednak nietypowe,
ponieważ zmiana przepisów dotyczy
wszystkich jednostek w tym samym czasie,
co daje jeden punkt wyjścia do modyfikacji
sposobu ujmowania podatków. Inne
problematyczne kwestie rachunkowe,
jakie mogą pojawić się w bezpośrednim
bądź pośrednim następstwie brexitu,
będą prawdopodobnie charakterystyczne
dla poszczególnych jednostek i związane
z indywidualnymi zdarzeniami lub
decyzjami. Przykładowo, rezerwa
restrukturyzacyjna zostanie zawiązana
z chwilą, gdy kryteria określone w MSR
37 zostaną uznane za spełnione
w odniesieniu do realizacji planów danej
jednostki.
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Ujawnianie informacji na temat
ryzyka finansowego związanego
z klimatem
W czerwcu 2017 roku TCFD (Grupa
robocza ds. ujawniania informacji
finansowych związanych z klimatem)
powołana przez Radę Stabilności
Finansowej opublikowała ostateczną
wersję rekomendacji na temat ujawniania
odpowiednich informacji dotyczących
ryzyka finansowego związanego
z klimatem.
Zgodnie z zaleceniami TCFD, standardowy
zakres informacji raportowanych przez
spółki powinien obejmować dane na
temat:
• systemu zarządzania jednostką
w odniesieniu do ryzyka oraz
możliwości związanych z klimatem,
• faktycznego i potencjalnego wpływu
zmian klimatycznych na prowadzoną
działalność gospodarczą, realizowaną
strategię oraz planowanie finansowe.
Należy uwzględnić scenariusz, w którym
temperatura na świecie wzrasta o 2°C,

• sposobu identyfikacji, oceny
i zarządzania ryzykiem związanym
z klimatem,
• wskaźników oraz wartości docelowych
stosowanych w procesie oceny
i zarządzania ryzykiem związanym
z klimatem, a także możliwościami
w tym zakresie.
Ponad stu dyrektorów generalnych
dużych wielonarodowych organizacji
wydało publiczne oświadczenia poparcia
inicjatywy TCFD, zachęcając jednocześnie
inne firmy do ujawniania bardziej
szczegółowych informacji na temat
ryzyka i możliwości związanych ze zmianą
klimatu.
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Nasze rozwiązania informatyczne w zakresie MSSF
Exante i Finevare to sprawdzone rozwiązania informatyczne Deloitte w zakresie MSSF. Zostały one zbudowane przez
naszych ekspertów i są wynikiem ponad 10 lat doświadczeń we wdrażaniu zasad rachunkowości dla instrumentów
finansowych zgodnie z MSSF, w szczególności: MSR 32, MSR 39, MSR 37, MSR 18, MSSF 9 oraz MSSF 13.
Exante and Finevare are solutions developed by Deloitte that support accounting in accordance with IFRS. They have
been developed by our professionals and are result of over 10 year experience in implementation of financial instruments accounting principles according to IFRS, particularly IAS 32, IAS 39, IFRS 9 and IFRS 13.

Finevare – rozwiązanie MSSF dla banków
Finevare jest rozwiązaniem obsługującym najbardziej
wymagające obszary rachunkowości MSSF w bankach:

Adam Kołaczyk
Partner w Dziale Zarządzania
Ryzykiem
odpowiedzialny za Finevare
akolaczyk@deloitteCE.com

Dowiedz się więcej
o Finevare:
www.finevare.com
Learn more about
Finevare:
www.finevare.com

Finevare – IFRS solution for banking book
Finevare is a solution for the three most challenging
areas of IFRS accounting for banking book:

• Utrata wartości i rezerwy (MSR 39, MSSF 9, MSR 37),

• Impairment and provisions (IAS 39, MSSF 9, IAS 37,),

• Zamortyzowany koszt (MSR 39, MSR 18),

• Amortized cost (IAS 39, IAS 18),

• Wycena do wartości godziwej (MSR 39, MSSF 9,
MSSF 13).

• Fair value measurement (IAS 39, IFRS 9, IFRS 13).

Rozwiązanie Finevare wdrażane jest jako dodatek do
istniejącej architektury systemów w banku i zostało
z sukcesem wdrożone w kilkunastu bankach, głównie
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Finevare is designed as an add-on to the existing
banking system architecture and has been
successfully implemented in several banks, mainly in
the Central-Eastern Europe.

Główne funkcjonalności Finevare:
EIR – Moduł efektywnej stopy procentowej
Moduł dokonuje kalkulacji efektywnej stopy
procentowej (ESP) oraz wartości dyskonta/premii do
rozliczenia w danym okresie raportowym. Moduł jest
dostosowany do uwzględniania wpływu zdarzeń na
kontrakcie powodujących przeliczenie ESP lub korektę
amortyzacji.

Finevare - main functionalities:
EIR – Effective interest rate module
The module calculates effective interest rate (EIR) and
discount/premium amortization for a given reporting
period. The module handles specific contract events
which result in an adjustment to the EIR or discount/
premium amortization.

FV – Moduł wyceny do wartości godziwej
Moduł wspiera wycenę do wartości godziwej
bazującą na podejściu DCF. Wbudowane modele do
prognozowania przepływów pieniężnych mogą być
oparte na schematach spłat i przedpłat, modelach
szkodowości, krzywych odzysków, modelach utylizacji
i amortyzacji oraz krzywych dyskontowych.

FV – Fair value module
The module supports fair value valuation based
on a DCF approach. The embedded behavioural
cash flows models may incorporate payment and
prepayment patters, impairment/default patterns,
recovery curves, exposure utilization and amortization
models and individual discount curves.

IMP – Moduł do szacowania utraty wartości
(impairment)
Moduł wspiera proces identyfikacji utraty wartości
oraz wyceny ekspozycji indywidualnie istotnych.
Funkcjonalność modułu w zakresie podejścia
kolektywnego do szacowania utraty wartości oparta
jest na szeregu modeli statystycznych do estymacji
parametrów ryzyka (EAD, PD, LGD, CCF).

IMP – Impairment module
The module supports impairment identification
process and further workflow related to evaluation
of individually significant exposures. The module
functionality related to collective assessment of
impairment is based on statistical models of risk
parameters estimation (EAD, PD, LGD, CCF).

IRC – Moduł korekty przychodu odsetkowego
Moduł wyznacza korektę przychodów odsetkowych
rozpoznawanych przez bank w systemach
transakcyjno-rozliczeniowych do wartości przychodów
odsetkowych wg MSR 39.

IRC – Interest income correction module
The module calculates interest revenue according
to IAS 39 and relevant the correction of the interest
revenue recognized in the banking system.

ACC – Moduł księgowy
W module utrzymywane są salda oraz generowane są
polecenia księgowań (związane z modułami EIR, FV,
IMP, IRC), które są następnie eksportowane w formie
plików płaskich do systemu centralnego banku/księgi
głównej.

ACC – Accounting module
The module keeps track of accounting balances and
generates journal entries (related to EIR, FV, IMP, IRC
modules), which are further exported as data flat files
to the core banking system/General Ledger.
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Exante
Exante – rozwiązanie MSSF dla przedsiębiorstw
Exante to system zarządzania ryzykiem finansowym
wspierający następujące obszary:
• Wycena portfela instrumentów finansowych (MSR 39,
MSSF 9, MSSF 13)

Exante – Risk Solution for corporate entities
supporting financial instruments accounting
under IFRS
Exante is a financial risk management system
supporting companies on following:

• Zautomatyzowane procedury związane
z rachunkowością zabezpieczeń (MSR 39).

• Valuation of financial instruments portfolio (in
accordance with IAS 39, IFRS 9, IFRS 13)
• Automated procedures supporting application of
hedge accounting (IAS 39).

System Exante jest obecnie stosowany przez wiele
polskich przedsiębiorstw.

Exante is currently used by companies across many
industries (i.e. energy, manufacturing, resources,
mining, leasing).

Kluczowe funkcjonalności Exante:
Rejestracja parametrów transakcji pochodnych
System pozwala na rejestrację transakcji zawartych na
rynkach: towarowym, walutowym i stopy procentowej.

Main Exante functionalities:
Registering derivatives parameters
The System captures derivatives in commodities, FX
and interest rates markets.

Okresowe wyceny instrumentów pochodnych
i ich księgowania
System dokonuje automatycznych wycen na każdy
dzień roboczy. Wyceny bazują na średnich cenach
rynkowych pozyskiwanych z serwisu Reuters i spełniają
definicję wartości godziwej określonej w MSSF.

Periodic valuation of derivatives and accounting
of fair value
The System automatically calculates fair value at each
market day. Valuations are based on average market
prices derived from Reuters and comply with fair value
definition from IFRS.

Określanie powiązań zabezpieczających
System umożliwia powiązanie pojedynczej transakcji
lub portfeli transakcji finansowych do pozycji
zabezpieczanych. Użytkownik otrzymuje dostęp do
predefiniowanych strategii zabezpieczających, które
są już sparametryzowane i dostosowane do jego
wymagań.

Defining hedging relationships
The System links transaction or transactions portfolios
to hedged items. The User gets access to predefined
(parameterized and customized) hedging strategies.

Przeprowadzanie i dokumentacja testów
skuteczności
System przeprowadza testy skuteczności metodą
„dollar offset” lub metodą regresji liniowej. Wyniki
testów są zapisywane w bazie danych, a użytkownik
może śledzić te wyniki oraz ma zapewnioną pełną
i poprawną dokumentację zgodną z MSR 39.

Testing effectiveness of hedge relationships
The System conducts effectiveness tests using
dollar offset method or regression. Tests results
are saved in database and the User can track them.
Full documentation is prepared by the System in
accordance with IAS 39.

Generowanie poleceń księgowania
W przypadku rachunkowości zabezpieczeń konieczna
jest ocena i pomiar skuteczności poszczególnych
powiązań zabezpieczających. Exante automatycznie
wylicza wartość skuteczną i nieskuteczną wszystkich
powiązań zabezpieczających oraz przygotowuje
odpowiednie polecenia księgowania, które mogą
trafiać do systemu księgowego.

Generation of postings to G/L
At the end of each accounting period Exante
automatically prepares journal entries for accounting
system. In case of hedge accounting it calculates
effective and ineffective part of all hedging
relationships and prepares appropriate postings.

Szymon Urbanowicz
Partner w Dziale Zarządzania
Ryzykiem
odpowiedzialny za Exante
surbanowicz@deloitteCE.com

Dowiedz się więcej
o Exante:
www.exante-online.com
Learn more about
Exante:
www.exante-online.com
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Tytuł

Opis

kacje MSSF i przydatne linki
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Biuletyn MSSF

Cykliczna publikacja poruszających tematy związane
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej.

Praktyczny przewodnik po
MSSF / MSR 2012

Przewodnik zawiera streszczenia zapisów wszystkich
MSSF z uwzględnieniem zmian w MSSF wydanych do
końca października 2011 r. oraz porównanie z Ustawą
o rachunkowości (PSR).

Nasze publikacje i przydatne linki
Tytuł
Tytuł

Wzorcowe Skonsolidowane
Biuletyn MSSF Finansowe
Sprawozdanie
2011 według MSSF

Opis
Opis
Wzór skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Cykliczna publikacja
poruszających
tematywymaganych
związane
opracowany
w celu zilustrowania
ujawnień
z Międzynarodowymi
Sprawozdawczości
przez
MiędzynarodoweStandardami
Standardy Sprawozdawczości
Finansowej.(MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię
Finansowej
Europejską, dla sprawozdań finansowych sporządzanych
za okresy rozpoczynające się w dniu 1 stycznia 2011 roku
i później.

Lista kontrolna
Praktyczny przewodnik
przewodnik po
Praktyczny
ujawnień wymaganych
po MSSF
20172012
MSSF
/ MSR
w sprawozdaniach finansowych
wg MSSF sporządzonych
według stanu na
31 grudnia 2010 roku

Lista kontrolna stanowiąca podsumowanie wymogów

Przedstawiamy
dwunaste
wydanie
Przewodnika
Przewodnik zawiera
streszczenia
zapisów
wszystkich
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
po
MSSF,
w którym zawarliśmy
główne
obszarydo
MSSF
z uwzględnieniem
zmian w MSSF
wydanych
Finansowej (MSSF) dotyczących ujawnień i prezentacji. Lista
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zgodnie z MSSF 3(2008). W odpowiednich miejscach
zawiera on odniesienia do MSR 27(2008) – w szczególności
w odniesieniu do definicji kontroli, rozliczania udziałów
niesprawujących kontroli oraz zmian struktury
własnościowej.
Przewodnik po MSSF 8
Segmenty Operacyjne

Publikacja przedstawia najważniejsze zasady związane
z implementacją i zastosowaniem MSSF 8, wykorzystując
liczne przykłady zastosowania poszczególnych rozwiązań
zawartych w standardzie, jak również przykładowe formy
prezentacji danych o segmentach operacyjnych.

Wszystkie powyższe publikacje można pobrać bezpłatnie na stronie Deloitte: www.deloitte.com/pl/mssf

23

MSSF dla spółek giełdowych | Newsletter nr 17

Przydatne linki
MSSF
www.deloitte.com/pl/MSSF
Publikacje i aktualne informacje dotyczące MSSF
www.iasplus.com
Na tej stronie można znaleźć aktualne informacje
dotyczące zmian w MSSF i KIMSF oraz praktyczne
materiały źródłowe.

US GAAP
www.fasb.org
Amerykańska Rada ds. Standardów
Sprawozdawczości
Finansowej (FASB)
www.sec.gov
Amerykańska Komisja ds. Papierów Wartościowych
i Giełd (SEC)

www.ifrs.org
Fundacja MSSF i Rada Międzynarodowych
Standardów
Rachunkowości (RMSR)
www.ifac.org
Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC)
Polskie Standardy Rachunkowości
www.mf.gov.pl
Ministerstwo Finansów (MF)

Unia Europejska
www.europa.eu
Unia Europejska (strona główna)

www.knf.gov.pl
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

www.efrag.org
Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości
Finansowej

www.kibr.org.pl
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR)
www.skwp.org.pl
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP)

Deloitte
www.deloitte.com/pl/audyt

www.fee.be
Europejska Federacja Księgowych
www.esma.europa.eu
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych
Dodatkowe informacje dotyczące usług,
programów, szkoleń i publikacji
www.deloitte.com/pl
Deloitte Polska
www.deloitte.com
Deloitte Global
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Kontakt
Członkowie Zespołu Technicznego Deloitte Audyt:

Jarosław Suder
Partner
E-mail: jsuder@deloittece.com

Przemysław Zawadzki
Dyrektor
E-mail: pzawadzki@deloitteCE.com

Eksperci Deloitte aktywnie wspierają proces
implementacji MSSF. W tym celu stworzyliśmy
platformę usług skierowanych głównie na kwestie
związane ze sprawozdawczością finansową według
MSSF oraz Krajowych Standardów Rachunkowości.
Doradztwo przy implementacji MSSF Forma
doradztwa i naszego zaangażowania w ten proces
jest w pełni elastyczna, umożliwiając jednostkom
dostosowanie naszej pomocy do ich specyfiki
i indywidualnych wymagań.
Podstawowe usługi, które świadczymy to:
• doradztwo w zakresie opracowania planu
implementacji MSSF,
• pomoc przy identyfikacji i szacowaniu istotnych
różnic wynikających z zastosowania MSSF oraz
ich odzwierciedlenia w księgach,
• opracowanie i modyfikacja planu kont oraz
dostosowanie systemów księgowych, jak
i sprawozdawczości finansowej do zasad
wynikających z MSSF,

Marcin Samolik
Starszy Menedżer
E-mail: msamolik@deloitteCE.com

Krzysztof Supera
Starszy Menedżer
E-mail: ksupera@deloittece.com

• doradztwo w zakresie zmian organizacyjnych
i obiegu dokumentów spowodowane
implementacją MSSF,
• opracowywanie polityki rachunkowości w oparciu
o przyjęte zasady na gruncie MSSF,
• doradztwo i opracowywanie pakietów
konsolidacyjnych oraz wzorów sprawozdań
finansowych dla podmiotów indywidualnych
i grup kapitałowych,
• doradztwo przy sporządzaniu prospektów
emisyjnych.

Paweł Tendera
Menedżer
E-mail: ptendera@deloitteCE.com

Konsultacje (w tym „hot-line”)
Obejmują one opracowanie przez naszych
ekspertów analiz eksperckich w zakresie
stosowania regulacji MSSF, jak również polskich
standardów rachunkowości. Konsultacje mają za
zadanie wskazanie właściwych - adekwatnych dla
danego zagadnienia - rozwiązań.
Szkolenia i warsztaty

www.deloitte.com/pl

• szkolenia teoretyczne i warsztatowe z zakresu
regulacji MSSF,
• cykliczne szkolenia związane ze zmianami
w regulacjach MSSF,
• szkolenia w zakresie polskich standardów
rachunkowości.
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