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Nowa interpretacja KIMSF 23
„Niepewność w zakresie rozliczania
podatku dochodowego”
Problematyczne kwestie
Pojawiła się kwestia praktyczna: w jaki
sposób uwzględnić w sprawozdaniu
finansowym niepewność dotyczącą
zaakceptowania przez organy podatkowe
określonego rozliczenia podatkowego
zastosowanego przez jednostkę
w deklaracji podatkowej („niepewne
rozliczenie podatkowe”).

Streszczenie
• Interpretacja określa sposób ustalania pozycji podatkowej dla celów rachunkowych
w sytuacjach, gdy nie ma pewności co do sposobu rozliczania podatku
dochodowego.
• Interpretacja wymaga od jednostki:
-- określenia, czy niepewne pozycje podatkowe ocenia się indywidualnie, czy
łącznie,
-- oceny prawdopodobieństwa, że organy podatkowe zaakceptują niepewne
rozliczenie podatkowe danej pozycji, zastosowane lub zaproponowane przez
jednostkę w deklaracji podatkowej:

Interpretacja definiuje sposób określania
dochodu do opodatkowania (straty
podatkowej), podstawy opodatkowania,
nierozliczonych strat podatkowych,
niewykorzystanych ulg podatkowych
oraz stawek opodatkowania (zbiorczo
określanych tu mianem „pozycji
podatkowej dla celów rachunkowych”)
w takich właśnie przypadkach.

-- jeżeli jest to prawdopodobne, jednostka powinna konsekwentnie stosować
do tej pozycji ujęcie podatkowe zastosowane lub planowane w deklaracji
podatkowej,
-- jeżeli nie, jednostka powinna uwzględnić skutki tej niepewności przy
określaniu swojej pozycji podatkowej dla celów rachunkowych,
• Data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2019 roku lub
później. Oczekuje się, iż interpretacja zostanie przyjęta do stosowania na terenie
UE w trzecim kwartale 2018 roku.
• Okres przejściowy: zastosowanie retrospektywne pełne albo zmodyfikowane,
bez przekształcania danych porównawczych.

Uzgodnione stanowisko
Interpretacja wymaga od jednostki przede
wszystkim decyzji, czy poszczególne
niepewne pozycje podatkowe będą
rozliczane pojedynczo, czy łącznie,
w zależności od tego, które podejście
daje lepszą orientację w kwestii eliminacji
niepewności.

Jednostka ocenia następnie, czy i w jaki sposób niepewne rozliczenie podatkowe wpływa na jej pozycję podatkową dla celów
rachunkowych:
1. Czy jest prawdopodobne, że organy
podatkowe zaakceptują rozliczenie podatkowe
danej pozycji, zastosowane lub planowane przez
jednostkę w deklaracji podatkowej?

Tak

2a. Jednostka powinna konsekwentnie stosować
do tej pozycji ujęcie podatkowe zastosowane lub
planowane w deklaracji podatkowej.
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Nie

2b. Jednostka powinna uwzględnić skutki niepewności
przy określaniu swojej pozycji podatkowej dla celów
rachunkowych.
Skutki te należy oszacować stosując podejście
oparte na „najbardziej prawdopodobnej kwocie” lub
„wartości oczekiwanej”, w zależności od tego, która z
nich pozwoli lepiej przewidzieć wynik niepewności.
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Identyfikując skutki niepewności dla
pozycji podatkowej jednostki dla celów
rachunkowych, należy założyć, że organy
podatkowe przeanalizują kwoty, które
mają prawo sprawdzić, i że w toku
analizy będą posiadały wszystkie istotne
informacje. Nie przewiduje się wyjątku
w sytuacjach, kiedy organów podatkowych
nie ogranicza przedawnienie.
Spostrzeżenia
Interpretacja nie zawiera dalszych
wytycznych dotyczących oceny
prawdopodobieństwa zaakceptowania
podejścia jednostki przez organy
podatkowe. Obszar ten może
wymagać od jednostki dokonania
oceny bądź stanowić źródło
niepewności dotyczącej szacunków.
W takim przypadku jednostka powinna
ujawnić istotne informacje dotyczące
znaczących ocen i założeń przyjętych
w trakcie sporządzania sprawozdania
finansowego zgodnie z par. 122
i 125-129 MSR 1.

Interpretacja wymaga od jednostki
dokonywania konsekwentnych ocen
i szacunków dotyczących zarówno
podatku bieżącego, jak i odroczonego
oraz ich weryfikacji w przypadku zmiany
sytuacji. Zmiany takie traktuje się jako
zmiany wartości szacunkowych.
Interpretacja podaje też dwa przykłady
ilustrujące zastosowanie omawianych
wymogów.

Data wejścia w życie i przepisy
przejściowe
Interpretacja ma zastosowanie do
okresów rocznych rozpoczynających
się 1 stycznia 2019 roku lub później.
Dopuszcza się możliwość wcześniejszego
zastosowania. Oczekuje się, iż
interpretacja zostanie przyjęta do
stosowania na terenie UE w trzecim
kwartale 2018 roku.
Sposoby zastosowania interpretacji:

Spostrzeżenia
Interpretacja nie omawia
bezpośrednio odsetek i kar
związanych z niepewnym rozliczeniem
podatkowym. To, czy odsetki i kary
wchodzą w zakres interpretacji zależy
od tego, czy kwalifikują się one jako
podatek dochodowy zgodnie z MSR 12
„Podatek dochodowy”.
Jest to przedmiotem odrębnej oceny
i nie wchodzi w zakres interpretacji,
która nie odnosi się również
bezpośrednio do aktywów i rezerw
z tytułu podatku, przejętych lub
nabytych w transakcji połączenia
jednostek gospodarczych. Par. 24
MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”
wymaga jednak zastosowania MSR
12 przy rozliczaniu aktywów i rezerw
z tytułu podatku odroczonego,
przejętych w ramach połączenia
jednostek gospodarczych. Wobec tego
interpretacja ma zastosowanie do
aktywów i zobowiązań wynikających
z przejętych pozycji, których dotyczy
niepewność rozliczenia podatkowego
wpływająca na wartość podatku
odroczonego.

• pełne zastosowanie retrospektywne
– tylko jeżeli nie ma konieczności
wprowadzania korekt post factum.
W takim przypadku interpretację
stosuje się zgodnie z MSR 8, czyli
przekształca się również dane
porównawcze,
• zmodyfikowane zastosowanie
retrospektywne – bez przekształcania
danych porównawczych. Skumulowany
efekt zastosowania interpretacji po raz
pierwszy ujmuje się w bilansie otwarcia
kapitału własnego na dzień pierwszego
zastosowania, czyli na początek
rocznego okresu sprawozdawczego,
w którym jednostka po raz pierwszy
zastosowała interpretację.
Informacje ogólne
W praktyce występowała niepewność,
czy MSSF 9 „Instrumenty finansowe”,
a w szczególności określone w tym
standardzie wymogi dotyczące
utraty wartości, stosuje się do
długoterminowych udziałów jednostki
w jednostce stowarzyszonej bądź we
wspólnym przedsięwzięciu, w odniesieniu
do których nie stosuje się metody praw
własności, ale które stanowią część
inwestycji netto w tych jednostkach
(„udziały długoterminowe”). Udziały
długoterminowe, o których mowa
powyżej, obejmują długoterminowe
pożyczki, których rozliczenie nie jest
planowane ani prawdopodobne w dającej
się przewidzieć przyszłości.
3
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Zmiany do MSR 28 – Długoterminowe
udziały w jednostkach stowarzyszonych
i wspólnych przedsięwzięciach
Zmiany
RMSR doprecyzowała, że MSSF 9
wraz z wymogami dotyczącymi utraty
wartości stosuje się do udziałów
długoterminowych. Co więcej, stosując
MSSF 9 do udziałów długoterminowych,
jednostka nie uwzględnia korekt ich
wartości bilansowej wymaganych przez
MSR 28 (tj. korekt wartości bilansowej
udziałów długoterminowych wynikających
z przypisania strat poniesionych przez
podmiot, w którym dokonano inwestycji,
bądź z oceny utraty wartości zgodnie
z MSR 28).
Wniosek
RMSR sformułowała swój wniosek
w oparciu o założenie, że zakres MSSF
9 nie obejmuje udziałów w jednostkach
stowarzyszonych ani we wspólnych
przedsięwzięciach rozliczanych metodą
praw własności. MSR 28 odnosi się do
udziałów długoterminowych wyłącznie
w kontekście podziału strat podmiotu,
w którym dokonano inwestycji,
wycenianego metodą praw własności,
a także utraty wartości inwestycji netto
w tym podmiocie. Innymi słowy, standard
ten nie formułuje żadnych ogólnych
wymagań w zakresie ujmowania bądź
wyceny udziałów długoterminowych.
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Streszczenie
Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała
zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięciach” dotyczące długoterminowych udziałów w jednostkach
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach.
• RMSR doprecyzowała, że MSSF 9 wraz z określonymi w tym standardzie
wymogami dotyczącymi utraty wartości stosuje się do długoterminowych udziałów
w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach, które stanowią
część inwestycji netto danego podmiotu w tych jednostkach.
• Poprawki obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2019 roku lub później, z możliwością wcześniejszego zastosowania.
Oczekuje się, że zmiany zostaną przyjęte do stosowania na terenie UE w ciągu
2018 roku.
Udziały długoterminowe nie podlegają
zatem wycenie metodą praw własności
zgodnie z MSR 28, w związku z czym
wchodzą w zakres MSSF 9.
Powyższe zmiany zostały zilustrowane
przykładem pokazującym powiązania
pomiędzy wymogami MSR 28 a MSSF 9.
Data wejścia w życie i przepisy
przejściowe
Zmiany stosuje się retrospektywnie
w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2019
roku lub później. Dopuszcza się
możliwość wcześniejszego zastosowania.
W zależności od tego, czy pierwsze
zastosowanie zmian zbiega się w czasie
z przyjęciem MSSF 9, zastosowanie
mają szczegółowe przepisy przejściowe.
Oczekuje się, że zmiany zostaną przyjęte
do stosowania na terenie UE w ciągu
2018 roku.

Powód opublikowania „Praktycznego
komentarza”
Określenie istotności wymaga
zastosowania osądów. Niektórzy zwracają
uwagę na związane z tym trudności oraz
brak wytycznych ułatwiających ocenę
istotności, co przekłada się na problemy
polegające na prezentowaniu zbyt
szerokiego zakresu nieistotnych lub zbyt
wąskiego zakresu istotnych informacji.
RMSR postanowiła przyjść z pomocą
osobom odpowiedzialnym za
sporządzanie sprawozdań finansowych,
publikując przedmiotowy „Praktyczny
komentarz”. I tak w październiku 2015
roku pojawił się jego projekt do dyskusji,
który przyciągnął ogromną uwagę
zainteresowanych.
Dokument zawiera wytyczne, których
zastosowanie ułatwi jednostkom ocenę
istotności informacji w toku sporządzania
sprawozdań finansowych. Przedstawia
także dwadzieścia praktycznych
przykładów przeprowadzania takiej oceny
w różnych sytuacjach.
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RMSR opublikowała „Praktyczny
komentarz na temat oceny istotności
informacji”
Brak obowiązku stosowania
wytycznych zawartych
w „Praktycznym komentarzu”
Wytyczne sformułowane w „Praktycznym
komentarzu” nie są obowiązkowe,
ponieważ dokument ten nie jest
standardem. Z tego względu jednostki
mogą składać oświadczenia o zgodności
z wymogami MSSF nawet jeśli nie
zastosowały przedmiotowych wytycznych
w praktyce.
„Praktyczny komentarz” RMSR nie
ma na celu modyfikacji istniejących
ani wprowadzenia nowych wymogów
w zakresie oceny istotności informacji.
Zamiast tego zawiera podsumowanie
wytycznych w tym zakresie
pochodzących z opublikowanych przez
Radę standardów, uszczegóławiając
jednocześnie określone w nich wymogi.
Spostrzeżenia
We wrześniu 2015 roku firma
Deloitte opublikowała dokument
zatytułowany „Thinking Allowed:
Materiality”, w którym przedstawiono
różne czynniki, jakie warto uwzględnić
przy ocenie istotności informacji
w procesie sporządzania sprawozdań
finansowych.
https://www.iasplus.com/en/
publications/global/thinking
allowed/2015/materiality

(w angielskiej wersji językowej).

Streszczenie
Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała
„Praktyczny komentarz w sprawie oceny istotności informacji”.
• RMSR wydała „Praktyczny komentarz” zawierający wytyczne co do sposobu
oceny istotności informacji w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.
Zastosowanie tych wytycznych nie jest obowiązkowe.
• Dokument stanowi podsumowanie istniejących wymogów w zakresie istotności,
sformułowanych w standardach opublikowanych przez RMSR, wraz ze
szczegółowym ich objaśnieniem. Przedstawia również ogólne informacje na temat
istotności oraz wskazówki na temat sposobu przeprowadzania oceny istotności
informacji w określonych sytuacjach.
• W „Praktycznym komentarzu” Rada zaproponowała także 4-etapowy proces oceny
istotności informacji.
• Wytyczne można stosować od razu.
• Ponadto RMSR zaproponowała zmianę definicji słowa „istotny” przyjętej na
potrzeby standardów.
• Dodatkowe informacje praktyczne dotyczące sposobu oceny istotności informacji
w procesie sporządzania ujawnień na potrzeby sprawozdań finansowych można
znaleźć w publikacji Deloitte zatytułowanej „Thinking Allowed – Materiality”.
Cel i zakres
„Praktyczny komentarz” został
przygotowany, aby ułatwić osobom
odpowiedzialnym za sporządzanie
sprawozdań finansowych ocenę
informacji, które będą istotne dla ich
głównych użytkowników.

Może on również ułatwić osobom
korzystającym ze sprawozdań
finansowych zrozumienie procesu oceny
istotności informacji przeprowadzanego
przez zarząd, a dzięki temu prowadzenie
dialogu pomiędzy stronami.
Dokument nie jest adresowany do
jednostek stosujących MSSF dla MŚP.

Spostrzeżenia
Jednym z założeń „Praktycznego komentarza” jest promowanie zmian niektórych
praktyk. Formułując założenia koncepcyjne adresowane do osób odpowiedzialnych
za sporządzanie sprawozdań finansowych, RMSR chciała zachęcić jednostki do
stosowania w większym zakresie ocen pozwalających określić czy – a jeśli tak, to
w jakim zakresie – konkretne informacje powinny być ujawniane w sprawozdaniu
finansowym. Rada wyraża nadzieję, że dzięki takiemu rozwiązaniu jednostki
przestaną traktować wymogi MSSF w zakresie ujawniania informacji jak
ćwiczenie, w którym mają jedynie sprawdzić, czy ich sprawozdania zawierają
wszystkie wymagane pozycje, co przełoży się na ograniczenie zakresu ujawnień
„szablonowych” oraz prezentowania zbędnych danych i przyczyni się do osiągnięcia
nadrzędnego celu „Inicjatywy dotyczącej ujawniania informacji”, jakim jest skuteczne
komunikowanie przez firmy informacji finansowej za pomocą sprawozdań
finansowych.
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Informacje ogólne na temat
istotności wraz z konkretnymi
zagadnieniami
„Praktyczny komentarz” RMSR
zawiera podsumowanie istniejących
wytycznych w zakresie istotności, które
zostały sformułowane w Założeniach
koncepcyjnych, MSR 1 „Prezentacja
sprawozdań finansowych” i MSR 8
„Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany
wartości szacunkowych i korygowanie
błędów”, a także szczegółowe objaśnienia
wymogów w tym zakresie. Ponieważ
sprawozdania finansowe sporządzane
są w celu przedstawienia ich głównym
użytkownikom informacji przydatnych
przy podejmowaniu decyzji o przekazaniu
jednostce środków, „Praktyczny
komentarz” analizuje kwestię oceny
istotności danych w kontekście potrzeb
informacyjnych osób, które z nich
korzystają. Dokument porusza także
wiele innych szczegółowych zagadnień
związanych z procesem sporządzania
sprawozdań finansowych.
Publikacja Rady podkreśla znaczenie
następujących kwestii w procesie oceny
istotności informacji z perspektywy
sprawozdań finansowych:

Zaspokojenie potrzeb informacyjnych
głównych użytkowników
• Sprawozdania finansowe powinny
uwzględniać potrzeby informacyjne
istniejących i potencjalnych inwestorów,
kredytodawców oraz innych wierzycieli,
do których kierowane są one
w pierwszej kolejności.
• Sprawozdania finansowe powinny
przedstawiać informacje zaspokajające
potrzeby uznane za wspólne
w każdej z tych trzech grup głównych
użytkowników. Innymi słowy, jednostka
nie musi ujawniać informacji, które
byłyby istotne wyłącznie z punktu
widzenia określonych użytkowników
lub ich niszowych grup. Dzięki temu
wymogowi jednostka mogłaby również
uniknąć sytuacji, w których identyfikuje
tylko takie potrzeby informacyjne, które
są wspólne jednocześnie dla wszystkich
kategorii głównych użytkowników
jej sprawozdań finansowych, przez
co mogłaby nie uwzględnić potrzeb
specyficznych dla jednej grupy
użytkowników.

• Dokonując oceny istotności informacji,
należy zweryfikować, czy można
racjonalnie oczekiwać, że konkretne
informacje będą miały wpływ
na decyzje podejmowane przez
głównych użytkowników sprawozdań
finansowych, a nie czy te informacje
same w sobie są w stanie zmienić ich
decyzje.
• Na ocenę istotności informacji
z punktu widzenia sprawozdań
finansowych nie ma wpływu fakt, iż
są one publicznie dostępne w innych
źródłach. Nie zwalnia to jednostki
z obowiązku ujawniania takich
informacji w sprawozdaniu finansowym
w przypadku, gdy są one istotne.
Powiązania z przepisami prawa
i regulacjami obowiązującymi
lokalnie
• Aby spełnić wymogi prawne lub
regulacyjne, jednostka może ujawniać
dodatkowe informacje nawet jeśli nie
są one istotne w kontekście przepisów
MSSF. Informacje te nie mogą jednak
zmniejszać przejrzystości ujawnień
uznawanych za istotne z perspektywy
standardów MSSF.
Informacje dotyczące poprzednich
okresów sprawozdawczych
• Jednostka przedstawia informacje
dotyczące poprzednich okresów
sprawozdawczych, jeżeli są one
istotne dla zrozumienia sprawozdań
finansowych za okres bieżący. Oznacza
to, że zakres ujawnień dotyczących
okresów poprzednich powinien zostać
rozszerzony lub zawężony w zależności
od potrzeb zidentyfikowanych
w okresie bieżącym, bez względu
na ilość informacji przedstawionych
w sprawozdaniach finansowych za
poprzednie okresy.
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Błędy

Warunki umowne

• W przypadku, gdy dany błąd jest
istotny indywidualnie, nie można go
nie skorygować tylko dlatego, że skutki
innych błędów niwelują jego skutki.

• Dokonując oceny istotności informacji
na temat istnienia warunków
umownych oraz ich charakteru bądź też
ich niedotrzymania, jednostka powinna
uwzględnić:

• Oceniając, czy błędy, które skumulowały
się w dłuższej perspektywie czasowej,
stały się istotne z punktu widzenia
okresu bieżącego, jednostka powinna
wziąć pod uwagę, czy w bieżącym
okresie miały miejsce kolejne błędy
albo czy jej sytuacja uległa zmianie, co
mogłoby mieć wpływ na wyniki oceny
istotności informacji za bieżący okres
sprawozdawczy.
Spostrzeżenia
„Praktyczny komentarz” nie zawiera
wytycznych na temat sposobu
korygowania istotnych skumulowanych
błędów, ponieważ RMSR uznała, że
jego przedmiotem nie powinna być
analiza konsekwencji zastosowania
oceny istotności informacji przez
jednostkę.

a) konsekwencje niedotrzymania
warunków umownych, tj. wpływ,
jaki niedotrzymanie warunków
umownych mogłoby wywrzeć na
sytuację finansową, wyniki oraz
przepływy pieniężne jednostki.
Jeśli byłyby one istotne, wówczas
informacje na temat takich warunków
umownych również powinny zostać
za takie uznane. W przeciwnym razie
ujawnienia dotyczące warunków
umownych mogą nie być potrzebne,
b) prawdopodobieństwo
niedotrzymania warunków
umownych. Im wyższe, tym bardziej
prawdopodobne, że informacje na
temat takich warunków umownych
będą istotne.

Kwestie dotyczące sprawozdawczości
śródrocznej
• Jednostka powinna przeprowadzić
taki sam proces oceny istotności
informacji w toku sporządzania
rocznych i śródrocznych sprawozdań
finansowych. Decydując o istotności
informacji na potrzeby śródrocznego
sprawozdania finansowego jednostka
powinna jednak uwzględnić fakt,
że okres sprawozdawczy i cel
sporządzenia raportu śródrocznego są
inne niż w przypadku raportu rocznego.
• Nie ma potrzeby powtarzania
w sprawozdaniu śródrocznym
informacji istotnych dla okresu
śródrocznego, które zostały już
zaprezentowane w ostatnim
sprawozdaniu rocznym, chyba że
w okresie sprawozdawczym miały
miejsce nowe zdarzenia lub konieczna
jest aktualizacja ujawnień.
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Czteroetapowy proces oceny
istotności informacji
W „Praktycznym komentarzu” RMSR
zaproponowała również 4-etapowy
proces oceny istotności informacji, jaki
kierownictwo może przeprowadzić
sporządzając sprawozdanie finansowe.
Proces składa się z następujących kroków:
• Krok 1 – identyfikacja potencjalnie
istotnych informacji, z uwzględnieniem
zarówno wymogów odpowiednich
standardów rachunkowości, jak
i potrzeb informacyjnych głównych
użytkowników sprawozdań
finansowych.
• Krok 2 – ocena istotności informacji
zidentyfikowanych w kroku pierwszym
z uwzględnieniem czynników
o charakterze ilościowym i jakościowym.
W „Praktycznym komentarzu” Rada
przedstawiła przykłady czynników
o charakterze jakościowym i ilościowym,
a także dodatkowe wskazówki na
temat ich wpływu na ocenę istotności
informacji, zarówno na poziomie
indywidualnym, jak i zbiorczym.
• Krok 3 – uporządkowanie informacji
zidentyfikowanych w kroku drugim
we wstępnej wersji sprawozdania
finansowego w taki sposób, aby
zapewnić ich efektywną i skuteczną
prezentację. Materiał do dyskusji
zatytułowany „Zasady ujawniania
informacji” zawiera dodatkowe
propozycje dotyczące sposobu
uporządkowania informacji
w sprawozdaniu finansowym,
np. odnośnie tego, czy określone
ujawnienia powinny stanowić część
głównego sprawozdania finansowego
czy też informacji dodatkowej, a także
zakresu, w jakim pozycje powinny
zostać rozbite na bardziej szczegółowe
elementy składowe.
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• Krok 4 – weryfikacja wstępnej wersji
sprawozdania finansowego jako całości
celem określenia, czy zidentyfikowane
zostały wszystkie istotne informacje,
wraz z uwzględnieniem kwestii
istotności z perspektywy agregacji
danych. Informacje, które jednostka
uznała za indywidualnie nieistotne,
mogą okazać się istotne w połączeniu
z innymi danymi w kontekście
sprawozdania finansowego jako całości.
Opisany powyżej proces to tylko jeden
przykład przeprowadzania oceny
istotności informacji.
Odpowiednie mogą też być inne metody.
Data zastosowania
Ponieważ wytyczne sformułowane
w „Praktycznym komentarzu” nie zostały
opublikowane w formie standardu albo
interpretacji, brak ich zastosowania
nie wpływa na zgodność z wymogami
MSSF. Dokument zawiera jednak
podsumowanie istniejących wymogów
MSSF w przedmiotowym zakresie oraz
przedstawia przydatne przykłady, które
mają ułatwić stosowanie standardów
w praktyce. Jeśli jednostka podejmie
decyzję o zastosowaniu wytycznych,
o których mowa powyżej, może to zrobić
niezwłocznie.
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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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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
różnic
pomiędzy MSSF,
znowelizowaną
końca października
2011 r.a oraz
porównanie zUstawą
Ustawą
kontrolna jest narzędziem pomagającym użytkownikom
o rachunkowości
Rachunkowości
obowiązującą od 2016 roku.
(PSR).

w stwierdzeniu, czy zostały spełnione wymogi MSSF
dotyczące prezentacji i ujawniania. Nie obejmuje natomiast
wymogów MSSF dotyczących ujęcia i wyceny.

Wzorcowe
PrzewodnikSkonsolidowane
po
Sprawozdanie
Finansowe
znowelizowanych
standardach
2011
MSSF według
3 i MSR MSSF
27

Wzór
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
Niniejszy
przewodnik poświęcony
jest przede
wszystkim
opracowany
w celu zilustrowania
ujawnień
wymaganych
sposobom rozliczania
połączeń jednostek
gospodarczych
przez
Międzynarodowe
Sprawozdawczości
zgodnie
z MSSF 3(2008).Standardy
W odpowiednich
miejscach
Finansowej
(MSSF) w kształcie
przez Unię
zawiera on odniesienia
do MSRzatwierdzonym
27(2008) – w szczególności
Europejską,
dlado
sprawozdań
finansowych
sporządzanych
w odniesieniu
definicji kontroli,
rozliczania
udziałów
za
okresy rozpoczynające
się wzmian
dniu 1struktury
stycznia 2011 roku
niesprawujących
kontroli oraz
i później.
własnościowej.

Lista kontrolna
Przewodnik
po MSSF 8
ujawnień wymaganych
Segmenty
Operacyjne
w sprawozdaniach finansowych
wg MSSF sporządzonych
według stanu na
31 grudnia 2010 roku

Lista kontrolna
stanowiąca
podsumowanie
Publikacja
przedstawia
najważniejsze
zasadywymogów
związane
Standardów Sprawozdawczości
zMiędzynarodowych
implementacją i zastosowaniem
MSSF 8, wykorzystując
Finansowej
(MSSF)
dotyczących
ujawnień i prezentacji.
Lista
liczne
przykłady
zastosowania
poszczególnych
rozwiązań
kontrolna jest
narzędziem jak
pomagającym
użytkownikom
zawartych
w standardzie,
również przykładowe
formy
w stwierdzeniu,
czyozostały
spełnione
wymogi MSSF
prezentacji
danych
segmentach
operacyjnych.
dotyczące prezentacji i ujawniania. Nie obejmuje natomiast
wymogów MSSF dotyczących ujęcia i wyceny.

Wszystkie
powyższe
publikacje
można
bezpłatnie
na
stronie
Deloitte:
www.deloitte.com/pl/mssf
Przewodnik
po
Niniejszy
przewodnik
poświęcony
jest przede wszystkim
Wszystkie powyższe
publikacje
można
pobraćpobrać
bezpłatnie
na stronie
Deloitte:
www.deloitte.com/pl/mssf
sposobom rozliczania połączeń jednostek gospodarczych
znowelizowanych standardach
MSSF 3 i MSR 27
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
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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,
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• 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.
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Menedżer
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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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