Luty 2016

MSSF dla spółek
giełdowych
Newsletter nr 13
W numerze:
1. Działalność RMSR w drugim półroczu 2015 oraz na
początku 2016 roku
2. Podsumowanie roku 2015
Patronat:

3. MSSF 15 - nowy standard dotyczący przychodów może
wpłynąć na profil ujmowania przychodów i kosztów w
sektorze wydobywczym

Działalność RMSR w drugim półroczu 2015 oraz na
początku 2016 roku

RMSR proponuje doprecyzowanie MSSF 15
Poprawki zaproponowane w projekcie są odpowiedzią na
uwagi zgłoszone przez specjalną grupę ds. przejścia na
nowe standardy (eng. transition resource group - TRG),
utworzoną w celu rozwiązywania potencjalnych problemów
związanych z wdrożeniem MSSF 15 i jego amerykańskiego
odpowiednika, ASU Topic 606.
RMSR proponuje doprecyzowanie MSSF 15 w następujących
obszarach:
• identyfikacja zobowiązań do realizacji świadczeń;
• uznanie danej jednostki za zleceniodawcę lub agenta;
• wytyczne dotyczące licencji.
Proponuje się dodanie dwóch ułatwień na okres
przejściowy, dotyczących:
• modyfikacji umów dokonanych przed rozpoczęciem
najwcześniejszego roku objętego prezentacją w chwili
zastosowania MSSF 15 po raz pierwszy;
• umów zakończonych na dzień rozpoczęcia
najwcześniejszego zaprezentowanego okresu rocznego
(w przypadku pełnego zastosowania retrospektywnego).
• RMSR nie zaproponowała daty wejścia w życie
omawianych poprawek. Przewiduje się jednak możliwość
ich wcześniejszego zastosowania.
Informacja prasowa RMSR dostępna jest na stronie:

Pobierz
Omówienie tematu zawarte jest w Biuletynie MSSF nr
04/2015 dostępnym na stronie:

Pobierz
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RMSR odracza datę wejścia w życie MSSF 15
Po wydaniu MSSF 15 RMSR i jej amerykański odpowiednik,
Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (RSRF)
powołały specjalną grupę ds. przejścia na nowe standardy
(eng. transition resource group - TRG), która ma wspierać
wdrażanie nowego standardu. Debaty prowadzone na
forum tej grupy spowodowały wydanie w lipcu 2015
poprawek precyzujących MSSF 15. RMSR zdecydowała się
odroczyć termin wejścia w życie standardu, aby umożliwić
jednostkom sprawozdawczym jednoczesne zastosowanie
proponowanych poprawek.
Ponadto chodzi o to, by dać osobom sporządzającym
sprawozdania finansowe więcej czasu na wdrożenie,
ponieważ pierwotny termin publikacji MSSF 15 uległ
opóźnieniu oraz przyjąć termin zgodny z datą wejścia
w życie nowego standardu dotyczącego przychodów,
wprowadzanego w ramach amerykańskich US GAAP (ASU
2014-09).
Informacja prasowa RMSR dostępna jest na stronie:

Pobierz
Omówienie tematu zawarte jest w Biuletynie MSSF nr
04/2015 dostępnym na stronie:

Pobierz

Komitet Interpretacyjny MSSF wydaje projekt
interpretacji MSR 12 „Podatek dochodowy”
dotyczącej niepewności rozliczania podatku
dochodowego
Niepewność rozliczania podatku dochodowego pojawia
się wówczas, gdy nie jest jasne, w jaki sposób wymogi
prawa podatkowego stosuje się do określonych
transakcji, a ostateczny efekt zależy od interpretacji
organów podatkowych i nie jest znany na koniec okresu
sprawozdawczego.
Projekt interpretacji proponuje, by elementy niepewne
dotyczące rozliczenia zobowiązań lub aktywów z tytułu
podatku dochodowego ujmować w zobowiązaniach lub
aktywach podatkowych wyłącznie wówczas, gdy zachodzi
prawdopodobieństwo, że jednostka zapłaci lub odzyska
przedmiotową kwotę.

Komitet Interpretacyjny MSSF wydaje projekt
interpretacji dotyczącej transakcji w walutach
obcych i płatności zaliczkowych
Propozycje zawierają wytyczne dotyczące sposobu
określania daty transakcji, a zatem kasowego kursu
wymiany, którego należy użyć przy ujmowaniu transakcji
w walutach obcych z płatnością zaliczkową.
Nowe wytyczne będą dotyczyć nie tylko transakcji
generujących przychody, ale również początkowego
ujęcia innych transakcji w walutach obcych z płatnością
zaliczkową.
Jednostki będą miały możliwość retrospektywnego lub
prospektywnego stosowania proponowanych rozwiązań
w momencie zastosowania interpretacji po raz pierwszy.
Informacja prasowa RMSR dostępna jest na stronie:

Projekt nie wprowadza dodatkowych wymogów
dotyczących ujawniania informacji, ale podkreśla, że
jednostka sprawozdawcza musi określić, czy ma ujawniać
informacje dotyczące subiektywnych ocen i niepewności
związanych z rozliczeniami podatkowymi, zgodnie z MSR 1
„Prezentacja sprawozdań finansowych”.
Projekt podaje też kilka przykładów, których celem jest
doprecyzowanie zastosowania omawianych wymogów.
Informacja prasowa RMSR dostępna jest na stronie:

Pobierz
Omówienie tematu zawarte będzie w kolejnych edycjach
Biuletynu MSSF.

Pobierz
Omówienie tematu zawarte będzie w kolejnych edycjach
Biuletynu MSSF.
RMSR opublikowała projekt dotyczący reklasyfikacji
nieruchomości inwestycyjnych
RMSR proponuje wprowadzenie do MSR 40 modyfikacji
dotyczącej reklasyfikacji aktywów do i z nieruchomości
inwestycyjnych.
Zgodnie z propozycją zmiany sformułowań, jednostka
dokonuje reklasyfikacji składnika aktywów do lub
z nieruchomości inwestycyjnych wtedy i tylko wtedy, gdy
nastąpiła zmiana sposobu użytkowania tego składnika
aktywów. Proponuje się, by aktualnie zamieszczony
w standardzie wykaz sytuacji, w których należy dokonać
reklasyfikacji, został przedstawiony jako lista przykładów
zmiany sposobu użytkowania.
RMSR nie zaproponowała daty wejścia w życie omawianych
poprawek. Przewiduje się jednak możliwość ich
wcześniejszego zastosowania.
Informacja prasowa RMSR dostępna jest na stronie:

Pobierz
Omówienie tematu zawarte będzie w kolejnych edycjach
Biuletynu MSSF.
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RMSR proponuje poprawki do MSSF 4 w celu
eliminacji obaw dotyczących różnych terminów
wejścia w życie MSSF 9 i nowego standard
dotyczącego umów ubezpieczeniowych, który
zastąpi MSSF 4
RMSR opublikowała projekt standardu z propozycją
umożliwienia jednostkom, których podstawowa działalność
polega na zawieraniu umów wchodzących w zakres MSSF 4,
odroczenia zastosowania MSSF 9 i kontynuacji stosowania
MSR 39.
Propozycja zawiera klauzulę, która dopuszcza odroczenie
zastosowania do momentu rozpoczęcia okresów rocznych
zaczynających się 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie albo
do dnia wejścia w życie nowego standardu dotyczącego
ubezpieczeń, w zależności od tego, który z nich przypadnie
wcześniej.
Warunek dotyczący działalności dominującej ma w założeniu
mieć charakter restrykcyjny i będzie podlegać ocenie
na poziomie jednostki sprawozdawczej w określonym
momencie, w oparciu o udział zobowiązań wynikających
z umów ubezpieczeniowych w sumie zobowiązań jednostki.
Projekt stanowi, że jeżeli tylko 75% zobowiązań jednostki
pochodzi z umów ubezpieczeniowych, nie spełnia ona
warunku działalności dominującej.
Wszystkie jednostki zawierające umowy, które wchodzą
w zakres MSSF 4, będą miały możliwość prezentacji
zastępczej kwalifikujących się aktywów finansowych
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Metoda ta
eliminuje skutki wyceny aktywów finansowych w wartości
godziwej przez wynik finansowy (WGPWF) zgodnie z MSSF
9, jeżeli nie podlegają takiej wycenie zgodnie z MSR 39,
i umożliwia ich prezentację w pozostałych całkowitych
dochodach.
Proponuje się, by czasowe zwolnienie z obowiązku
stosowania MSSF 9 weszło w życie w odniesieniu do
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018
roku lub po tej dacie, tak aby jego data wejścia w życie
odpowiadała terminowi obowiązkowego zastosowania
MSSF 9 i by poprawki dotyczące prezentacji zastępczej
weszły w życie w momencie zastosowania MSSF 9 po raz
pierwszy.
Informacja prasowa RMSR dostępna jest na stronie:

Pobierz
Omówienie tematu zawarte będzie w kolejnych edycjach
Biuletynu MSSF.
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RMSR odracza datę wejścia w życie zmiany pt.
„Sprzedaż lub przekazanie aktywów przez inwestora
do jednostki stowarzyszonej lub wspólnego
przedsięwzięcia”
We wrześniu 2014 roku RMSR wydała szczegółową zmianę
„Sprzedaż lub przekazanie aktywów przez inwestora do
jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia:
zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania
finansowe i MSR 28 Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” (dalej:
zmiany).
Zmiana ta dotyczyła transakcji przeprowadzanych między
jednostką a jej podmiotem stowarzyszonym lub wspólnym
przedsięwzięciem. Określała ona, że w przypadku takich
transakcji zakres ujmowania zysków lub strat zależy do
tego, czy sprzedane lub wniesione aktywa stanowią
przedsięwzięcie.
W lutym 2015 roku RMSR finalizowała proces publikacji
projektu precyzującego proponowaną zmianę. W projekcie
proponowano również odroczenie terminu wejścia w życie
tej zmiany, tak aby zbiegł się z terminem wejścia w życie
doprecyzowanych sformułowań. RMSR zdecydowała się
jednak nie publikować tego projektu i włączyć analizowane
problemy w zakres prac dotyczących rozliczania metody
praw własności.
Informacja prasowa RMSR dostępna jest na stronie:

Pobierz
Omówienie tematu zawarte jest w Biuletynie MSSF nr
04/2015 dostępnym na stronie:

Pobierz

RMSR wydaje nowy standard MSSF 16 „Leasing”
Nowy standard przedstawia ogólny model
identyfikacji umów leasingu i ich rozliczania
w sprawozdaniach finansowych leasingodawców
i leasingobiorców. Zastępuje on MSR 17 „Leasing”
i związane z nim interpretacje.
Do identyfikacji umów leasingu MSSF 16 stosuje model
kontroli, wprowadzając rozróżnienie na umowy leasingu
i umowy o świadczenie usług w zależności od tego, czy
występuje składnik aktywów kontrolowany przez klienta.
Wprowadzono znaczące zmiany do rozliczeń po stronie
leasingobiorcy, zrezygnowano z rozróżniania leasingu
operacyjnego i finansowego. Aktywa i zobowiązania
ujmuje się w odniesieniu do wszystkich umów leasingu
(z wyjątkiem umów krótkoterminowych i leasingu
niskowartościowych składników aktywów).
Standard nie wprowadza natomiast znaczących zmian do
wymogów dotyczących leasingodawców. Jednostki będą
musiały przeanalizować wpływ zmian wprowadzonych
przez nowy standard, na przykład na systemy informatyczne
i mechanizmy kontroli wewnętrznej.

RMSR wprowadziła zmianę do MSR 12 „Podatek
dochodowy” – Ujmowanie aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego od
niezrealizowanych strat
Zmiany do MSR 12 wyjaśniają sposób wykazywania
aktywów z tytułu odroczonego podatku w związku
z instrumentami dłużnymi wycenianymi w wartości
godziwej. Zmiany obowiązują w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub
po tej dacie. Przewiduje się, iż zostaną zatwierdzone do
stosowania na terenie UE w czwartym kwartale 2016 roku.
Informacja prasowa RMSR dostępna jest na stronie:

Pobierz
Omówienie tematu zawarte będzie w kolejnych edycjach
Biuletynu MSSF.

Standard został obowiązuje w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub
po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania
przez jednostki, które wdrożyły również MSSF 15
„Przychody z umów z klientami”. Nie określono jeszcze
przewidywanego terminu zatwierdzenia MSSF 16 do
stosowania w UE.
Informacja prasowa RMSR dostępna jest na stronie:

Pobierz
Omówienie tematu zawarte będzie w kolejnych edycjach
Biuletynu MSSF.
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Podsumowanie roku 2015

W niniejszym specjalnym wydaniu biuletynu przedstawiamy
problemy sprawozdawczości finansowej dotyczące sprawozdań
za lata zakończone 31 grudnia 2015 roku, wynikające z działań
regulatorów, aktualnych uwarunkowań gospodarczych lub
modyfikacji standardów rachunkowości. Publikacja Deloitte
Global Economic Outlook przedstawia opinie ekonomistów
firmy dotyczące aktualnej sytuacji gospodarczej i prognozy
globalnej. Raport podkreśla istotne różnice dotyczące tempa
wzrostu najważniejszych gospodarek. Gospodarka USA
wykazała stabilny wzrost w roku 2015 i znaczącą poprawę
sytuacji na rynku pracy. Strefa euro również odczuła poprawę,
ale między krajami członkowskimi występują istotne różnice.
Jeżeli chodzi o prognozy, to największe problemy wiążą
się z aktualną debatą Kongresu USA dotyczącą pułapu
zadłużenia państwa i obciążeń wynikających z zadłużenia
Grecji. W Chinach dało się zauważyć spowolnienie wzrostu
gospodarczego, skutkujące ukierunkowaniem polityki
gospodarczej na zwiększenie inwestycji i konsumpcji oraz
decyzjami umożliwiającymi deprecjację juana. Brazylia przeżywa
recesję, charakteryzującą się obniżeniem zaufania inwestorów
oraz spadkiem konsumpcji wskutek skandalu korupcyjnego
w koncernie Petrobras oraz pogorszenia ratingu kredytowego
państwa.

Kwestie bieżące
Skutki niestabilności rynku
Ujawnienia dotyczące istotnych subiektywnych ocen
i niepewności powinny obejmować informacje związane
z możliwym wpływem ryzyka spowodowanego wahaniami
rynku na wyniki osiągane przez firmę. Stopy procentowe
podlegają gwałtownym zmianom. W niektórych krajach są
tak niskie, że osiągają nawet wartość ujemną. Taka sytuacja
znacząco wpłynie na część szacunków księgowych, w tym na:

Ceny towarów są nadal bardzo niskie. Cena ropy Brent
Crude spadła o 29% w okresie 12 miesięcy zakończonych
30 listopada 2015 roku. Podobny spadek odnotowały ceny
metali i innych surowców energetycznych. Zmiany w stosunku
do analogicznego okresu roku ubiegłego jednak to tylko
jedna strona medalu; w tym samym okresie zaobserwowano
znaczące wahania cen.

• subiektywne oceny dokonane w związku ze stopą dyskonta
zobowiązań wynikających z planu świadczeń socjalnych,
zgodnie z wymogami MSR 19 „Świadczenia pracownicze”.

W tej sytuacji osoby sporządzające sprawozdanie finansowe
stoją przed wieloma wyzwaniami, zależnymi od warunków,
w jakich działa dana firma. Ponadto wdrożenie standardów
rachunkowości nadal będzie wymagać głębokiego namysłu
i dokonania znaczących subiektywnych ocen.
Niniejsze specjalne wydanie biuletynu poświęcone jest
niektórym z tych kwestii oraz problemom, na których
najprawdopodobniej w najbliższej przyszłości skupią się
regulatorzy.

• odpowiednie stopy dyskonta stosowane do prognoz
przepływów pieniężnych, wykorzystywanych przy ocenie
wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych, zgodnie
z wymogami MSR 36 „Utrata wartości aktywów”;
• prognozy przepływów pieniężnych i stóp dyskonta
wykorzystywane do obliczania wartości aktywów
i zobowiązań zgodnie z MSSF 13 „Wycena w wartości
godziwej”;
• ujawnienia dotyczące ryzyka i analiza wrażliwości, zgodnie
z wymogami MSSF 7 „Instrumenty finansowe - ujawnianie
informacji”;
• subiektywne oceny dotyczące szacunkowej wartości bieżącej
długoterminowych rezerw zgodnie z wymogami MSR 37
„Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”;

Niestabilność rynków walutowych może również mieć znaczący
wpływ na następujące kwestie:
• wyniki działalności placówek zagranicznych ujęte
w sprawozdaniach finansowych;
• wartość bilansową aktywów i zobowiązań;
• wartość prognozowanych przepływów pieniężnych
wyrażonych w walucie funkcjonalnej, uwzględnionych
w analizach utraty wartości zgodnie z MSR 36.
Inna kwestia, która może nabrać wagi w warunkach
znaczących wahań kursów wymiany, to możliwość
kapitalizacji różnic kursowych wynikających z pożyczek
denominowanych w walutach obcych w ramach kosztów
dostosowania składników aktywów (np. inwestycji
w nieruchomości) zgodnie z MSR 23 „Koszty finansowania
zewnętrznego”.
MSR 23 dopuszcza ją jedynie „w stopniu, w jakim są
uznawane za korektę kosztów odsetek”, wobec czego
przed dokonaniem kapitalizacji konieczna jest staranna
ocena, czy i w jakim stopniu różnice kursowe można uznać
za taką korektę.
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Wahania cen towarów mogą bezpośrednio oddziaływać na
poszczególne branże, takie jak sektor nafty i gazu, ale również
na jednostki, których działalność jest uzależniona od tych
towarów (np. jeżeli ropa stanowi podstawową pozycję struktury
kosztów).
Podstawowe założenia dotyczące cen towarów wymagają
weryfikacji w odniesieniu do następujących kwestii:
• utrata wartości i testy możliwej do zrealizowania wartości
netto zgodnie z MSR 36 i MSR 2 „Zapasy”;
• wycena aktywów przejmowanych przy połączeniu
jednostek gospodarczych zgodnie z MSSF 3 „Połączenia
przedsięwzięć”;
• szacowany okres użyteczności rzeczowych aktywów trwałych
i aktywów niematerialnych.
Ujawnienia dotyczące znaczących wartości szacunkowych
powinny obejmować nie tylko ceny przyjęte w odpowiednich
założeniach, ale również przedziały wartości uwzględniane
w analizie wrażliwości.
W niektórych systemach prawnych jednostki gospodarcze
podlegają znaczącym ograniczeniom dotyczącym transferu
środków pieniężnych za granicę. Kwestie te, w połączeniu
z ryzykiem danego kraju i ekspozycją na wysoką inflację, należy
uwzględniać przy ujawnianiu przyjętych zasad rachunkowości
oraz w sytuacjach, gdy wiążą się z przestrzeganiem wymogów
następujących standardów:
• MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”
w odniesieniu do ujawniania pozycji środków pieniężnych
i ich ekwiwalentów, znajdujących się w posiadaniu jednostki
sprawozdawczej i nieudostępnionych grupie kapitałowej
(dotyczy np. środków pieniężnych, którymi dysponuje
jednostka zależna działająca w kraju, w którym obowiązuje
kontrola wymiany walut);
• MSSF 12 „Ujawnianie udziałów w innych jednostkach”
w odniesieniu do ujawniania znaczących ograniczeń
możliwości korzystania z aktywów posiadanych przez grupę
kapitałową; oraz
• MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”,
który wymaga ujawniania danych dotyczących płynności
i ryzyka rynkowego.

Jakość ujawnianych informacji dotyczących zasad
rachunkowości, znaczących subiektywnych ocen
i niepewności
Ujawnianie znaczących zasad rachunkowości
Aby ułatwić użytkownikom sprawozdania finansowego
orientację w wynikach finansowych firmy, opis zasad
rachunkowości powinien zawierać informacje charakterystyczne
dla tej firmy, na przykład wyjaśnienie zasad rachunkowości
dotyczących strumieni przychodów generowanych przez ten
podmiot (np. określone zdarzenia, które powodują ujęcie
przychodów oraz sposób rozliczania zwrotów, gwarancji
i upustów) oraz odpowiednie informacje objaśniające
zastosowanie zasad rachunkowości do konkretnych istotnych,
niestandardowych i jednorazowych transakcji, takich jak
działalność zaniechana, kapitalizacja aktywów w budowie oraz
koszty opracowania oprogramowania, minimalne wymogi
finansowania programu emerytalnego, rabaty i opusty dla
dostawców, zmiany warunków zadłużenia i koszty ofert.
Ujawniane dane powinny zawierać istotne informacje,
nie ograniczając się do powtórzenia treści standardów
rachunkowości, a także wyjaśniać sposób zastosowania tych
wymogów w konkretnych sytuacjach.
Zastosowanie zasady istotności przy ujawnianiu zasad rachunkowości
Stosowanie rozwlekłych opisów zasad rachunkowości o szablonowym charakterze to
problem, który podnoszono już w dyskusjach nad projektem „Zasady ujawniania
informacji” prowadzonym przez RMSR, w ramach którego w październiku 2015 roku
opublikowano propozycję „Oświadczenia dotyczącego istotności”. W krótkim
objaśnieniu do projektu RMSR zacytowała opis zasad rachunkowości skopiowany
z przykładowego sprawozdania finansowego jako ilustrację nieudanego zastosowania
zasady istotności.
Podobnym obawom dał wyraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych (ESMA) publikując dokument „Ulepszenie jakości informacji
dodatkowych w sprawozdaniach finansowych” („Improving the quality of disclosures
in the financial statements”), w którym zalecił jednostkom sprawozdawczym
przeprowadzanie analizy istotności przy sporządzaniu ujawnień przeznaczonych
dla inwestorów, a dotyczących charakterystycznych cech prowadzonej działalności.
W dokumencie tym zaznaczono również, że podobne cele powinni wyznaczyć sobie
biegli rewidenci.
RMSR oczekuje wydania materiału do dyskusji poświęconego zasadom ujawniania
informacji na początku 2016 roku. Zalecamy jednostkom sprawozdawczym śledzenie tej
inicjatywy oraz podobnych, podejmowanych przez poszczególne państwa.
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Ujawnienia dotyczące znaczących subiektywnych
ocen i niepewności
Par. 122 i 125 MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”
wymagają od jednostki ujawnienia subiektywnych ocen
dotyczących zastosowania zasad rachunkowości, które
najistotniej wpływają na kwoty ujęte w sprawozdaniu
finansowym, a także podstawowych przyczyn niepewności
szacunków. Należy zadbać o to, by oceny i założenia przyjęte
w odniesieniu do wszystkich wartości szacunkowych były
spójne (np. dane dotyczące inflacji, wynagrodzeń oraz
świadczeń, wykorzystywane przy wycenie zobowiązań
z tytułu zdefiniowanych świadczeń, powinny być zgodne).
Należy również zadbać o to, by znaczące modyfikacje
założeń w porównaniu z rokiem poprzednim zostały
należycie objaśnione w sprawozdaniu finansowym
(z uwzględnieniem zdarzeń, które je spowodowały).
Ujawnienia dotyczące wydanych standardów
rachunkowości, które jeszcze nie weszły w życie
Ujawnianie informacji dotyczące skutków zmian standardów
rachunkowości, które jeszcze nie zostały przyjęte, to
obszar wzmożonego zainteresowania regulatorów w kilku
krajach, w szczególności w odniesieniu do nowego
standardu dotyczącego instrumentów finansowych (MSSF 9)
i przychodów z umów z klientami (MSSF 15), wydanych już,
ale wchodzących w życie dopiero w 2018 roku. Oczekuje
się sensownego omówienia wpływu wprowadzenia tych
standardów na sprawozdanie finansowe w kontekście
specyfiki działalności danej jednostki oraz przedstawienia
aktualnego statusu ich wdrażania w sprawozdaniu
finansowym. Niektórzy regulatorzy opublikowali
oświadczenia dotyczące oczekiwań w tym obszarze,
jednostki sprawozdawcze powinny więc zapoznać się
z lokalnymi wymogami.
Warto również podkreślić, że wymóg ujawniania
oddziaływania standardów, które zostały już wydane, ale
jeszcze nie weszły w życie, obowiązuje niezależnie od tego,
czy dany standard został przyjęty w określonym państwie,
czy jeszcze nie. Jednostki sprawozdawcze powinny zadbać
o to, by ewentualne oświadczenie, że wejście w życie
danego standardu nie wpłynie znacząco na sprawozdanie
finansowe, poparte było szczegółową oceną, obejmującą
weryfikację umów wchodzących w zakres MSSF 15.

Sprawozdania z przepływów pieniężnych
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych zawsze było
obszarem szczególnego zainteresowania regulatorów.
Klasyfikacja i kompensata przepływów pieniężnych
Działalność operacyjną definiuje się jako działania generujące
podstawowe przychody firmy oraz inne działania,
nieklasyfikowane jako inwestycyjne lub finansowe. Definicja
ta zakłada, że przepływy pieniężne z tytułu działalności
operacyjnej określa się po identyfikacji pozycji spełniających
definicję przepływów inwestycyjnych i finansowych.
Błędy w klasyfikacji przepływów pieniężnych
(w szczególności niepoprawna klasyfikacja przepływów
operacyjnych jako inwestycyjnych lub finansowych)
i niewłaściwa kompensata wpływów i wypływów (np.
kompensowanie pożyczek wziętych w jednym banku ze
spłatami na rzecz innego banku) to powszechnie znane
obszary problemów regulacyjnych, których występowanie
dowodzi, iż sporządzanie sprawozdania finansowego
wymaga dużej staranności. Jednostki sprawozdawcze
powinny zadbać o to, by klasyfikacja przepływów
pieniężnych była spójna z metodami rozliczania transakcji
w innych częściach składowych sprawozdania finansowego,
z odniesieniami do odpowiednich not. Należy również
rozważyć możliwość zamieszczenia dodatkowych objaśnień
dotyczących znaczących lub niestandardowych przepływów
pieniężnych.
Finansowanie łańcucha dostaw i faktoring
odwrotny
Jednostki sprawozdawcze powinny ocenić wpływ
umów o finansowanie na sprawozdanie finansowe,
jeżeli ich treść może spowodować różnice w klasyfikacji
działalności jako finansowej lub operacyjnej. Przykładem
może być faktoring odwrotny, w ramach którego bank
zobowiązuje się do dokonania przyspieszonej zapłaty
na rzecz dostawców jednostki w zamian za rabat.
Podmioty korzystające z tego rodzaju usług powinny
rozważyć, czy pozycja zobowiązań z tytułu dostaw
i usług nie powinna zostać zastąpiona zobowiązaniami
na rzecz banku i czy dokonywane płatności należy
klasyfikować w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
jako przepływy finansowe, czy operacyjne.
Należy ujawnić zasady rachunkowości mające
zastosowanie do klasyfikacji sald ujawnianych
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i z przepływów
pieniężnych oraz do powiązanych z nimi transakcji.
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Osobne ujawnianie transakcji niepieniężnych
MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” wymaga
ujawniania odpowiednich informacji dotyczących transakcji
inwestycyjnych i finansowych, niepowodujących przepływów
pieniężnych.
Przykładem takiej transakcji może być przejęcie
aktywów w formie leasingu finansowego, nabycie
rzeczowych aktywów trwałych w zamian za inne
aktywa niefinansowe czy emisja udziałów jako zapłaty
w transakcji połączenia jednostek gospodarczych.
Definicja ekwiwalentów środków pieniężnych
MSR 7 definiuje ekwiwalenty środków pieniężnych jako
„krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności, łatwo
wymienialne na określone kwoty środków pieniężnych oraz
narażone na nieznaczne ryzyko zmiany wartości”.
Koncepcja klasyfikacji inwestycji jako „równoważnych
środkom pieniężnym” jest nacechowana wrażliwością na
ryzyko, szczególnie w warunkach niestabilnego rynku.
Oceny, czy dana inwestycja spełnia podane kryteria, należy
dokonywać ostrożnie, gdyż np. stała stopa procentowa
może w określonych warunkach powodować znaczące
ryzyko zmiany wartości.
Jednostki sprawozdawcze powinny więc ujawnić zasady
rachunkowości przyjęte przy klasyfikacji poszczególnych
pozycji (np. kredytów w rachunku bieżącym, które można
klasyfikować jako ekwiwalent środków pieniężnych tylko
pod warunkiem, że stanowią integralną część polityki
zarządzania środkami pieniężnymi przyjętej przez jednostkę)
jako środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów.
Wycena w wartości godziwej
Wartość godziwa niefinansowego składnika aktywów
oparta jest o jego „optymalne wykorzystanie”, oznaczające
zastosowanie znaczących subiektywnych ocen, w związku
z czym stanowi obszar stałego zainteresowania regulatorów.

rynkowych (bez korekt), chyba że ceny takie nie reprezentują
wartości godziwej na dzień wyceny lub nie są łatwo
dostępne.
Ujawnienia dotyczące wartości godziwej – poziom 3
Celem MSSF 13 jest dostarczenie użytkownikom sprawozdań finansowych informacji
o technikach wyceny i danych wsadowych wykorzystywanych do wyceny w wartości
godziwej, w szczególności jeżeli nie da się ich zaobserwować (tj. nie są oparte
o dostępne dane rynkowe). Dodatkowe wymogi dotyczące ujawniania informacji
dotyczących aktywów i zobowiązań regularnie wycenianych w wartości godziwej
i sklasyfikowanych na trzecim poziomie hierarchii wartości godziwej przedstawionej
w MSSF 13 (tj. aktywów i zobowiązań, których wycena jest w dużej mierze oparta
o informacje niedostępne na rynku) odzwierciedlają szczególne zainteresowanie tym
obszarem.
W odniesieniu do tego rodzaju pozycji jednostka sprawozdawcza musi ujawnić:
• dane ilościowe dotyczące znaczących danych niedostępnych na rynku,
wykorzystanych przy ocenie;
• uzgodnienie bilansu otwarcia i zamknięcia, w tym skutków przeniesienia na „poziom
3” lub z tego poziomu;
• kwotę niezrealizowanych zysków lub strat ujętych w wyniku finansowym oraz
pozycje, w których je zaprezentowano;
• opis procedur wyceny, stosowanych przez jednostkę (w tym np. metodę ustalania
zasad wyceny przez jednostkę oraz analizy zmian wyceny w wartości godziwej
w poszczególnych okresach);
• opis słowny wrażliwości wyceny w wartości godziwej na zmiany niemożliwych do
zaobserwowania danych, jeżeli ich zmiana może znacząco zmienić wynik wyceny,
w tym współzależności danych, które mogą te skutki nasilić lub osłabić;
• w przypadku aktywów i zobowiązań finansowych, wpływ zmiany jednej lub
kilku danych niemożliwych do zaobserwowania (jeżeli jest znaczący), celem
odzwierciedlenia uzasadnionych założeń alternatywnych wraz ze sposobem obliczenia
tego wpływu.
Ujawnienia te umożliwiają analizę potencjalnie subiektywnych ocen stosowanych
przy wycenie aktywów i zobowiązań jednostki, co czyni z nich szczególny obiekt
zainteresowania regulatorów. Jednostka sprawozdawcza powinna zadbać o to, by
informacje ujawniane w tej pozycji obejmowały więcej niż jeden aspekt i były sensowne.
Co istotne, wymogi koncentrują się nie tylko na wyniku wyceny, ale i na jej sposobie (np.
czy jednostka korzystała z wartości godziwej obliczonej przez stronę trzecią).

MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej” wymaga
od jednostki zastosowania takiej techniki wyceny
wartości godziwej aktywów niefinansowych (np. analizy
zdyskontowanych przepływów pieniężnych), która
w możliwie największym stopniu bazuje na możliwych
do zaobserwowania danych wsadowych. Standard
definiuje takie dane jako informacje opracowane na
podstawie danych rynkowych, np. publicznie dostępnych
informacji dotyczących faktycznych zdarzeń i transakcji,
odzwierciedlających założenia przyjmowane przez
uczestników rynku przy wycenie danego składnika aktywów
lub zobowiązań. Inny istotny wymóg dotyczy korzystania
przez jednostki (jeśli to możliwe) z notowanych cen
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Klasyfikacja wspólnych ustaleń umownych
Klasyfikacja wspólnych ustaleń umownych jako wspólnego
działania (kiedy strony umowy posiadają prawa do aktywów
i obowiązki wynikające ze zobowiązań) lub jako wspólnego
przedsięwzięcia (kiedy strony umowy posiadają prawa
do aktywów netto) przysparza trudności sporządzającym
sprawozdanie finansowe od czasu publikacji MSSF 11
„Wspólne ustalenia umowne” w roku 2011.
W marcu 2015 roku Komitet Interpretacyjny MSSF
dodatkowo wyjaśnił te kwestie, dopracowując kilka
decyzji potwierdzających, że analiza „dodatkowych faktów
i okoliczności” wymagana przez MSSF 11 nie polega na
testowaniu bliskiego lub pełnego zaangażowania stron
wspólnych ustaleń umownych w działalność wyodrębnionej
spółki, lecz na sprawdzeniu, czy te fakty i okoliczności
tworzą wykonalne prawa do aktywów i obowiązki
wynikające ze zobowiązań i czy dwa ustalenia umowne
o podobnych cechach można sklasyfikować w odrębnych
kategoriach, jeżeli jedno ma formę wyodrębnionej spółki,
a drugie nie, ponieważ:
• aby wspólne ustalenie umowne w formie wyodrębnionej
spółki podlegało klasyfikacji jako wspólne działanie,
jego forma prawna musi być podporządkowana
innym ustaleniom umownym lub określonym faktom
i okolicznościom;
• wspólne ustalenie umowne, które nie ma formy
wyodrębnionej spółki, zawsze klasyfikuje się jako wspólne
działanie.
Komitet potwierdził również, że stwierdzenie, czy jednostka
posiada wykonalne prawa do aktywów i wykonalne
obowiązki wynikające ze zobowiązań podmiotu wymaga
uwzględnienia wszystkich faktów i okoliczności, w tym
następujących:
• jeżeli produkcja podmiotu stanowiącego wspólne
ustalenie umowne sprzedawana jest po cenie rynkowej,
to czy przepływy pieniężne uzyskiwane przez ten
podmiot z tytułu zakupu produkcji przez strony po cenie
rynkowej oraz inne formy finansowania, które strony są
zobowiązane zapewnić, wystarczą, by umożliwić temu
podmiotowi bieżące regulowanie zobowiązań;
• jeżeli podmiot stanowiący wspólne ustalenie umowne
pozyskuje finansowanie od strony trzeciej, to czy
uzyskiwane przez niego wpływy pieniężne ze sprzedaży
produkcji stronom umowy oraz inne formy finansowania,
które strony są zobowiązane zapewnić, wystarczą do
pokrycia zobowiązań tego podmiotu (w tym zobowiązań
wobec strony trzeciej zapewniającej finansowanie).
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Jednostki zaangażowane w znaczące ustalenia umowne,
zwłaszcza sklasyfikowane jako wspólne działanie w oparciu
o ocenę innych faktów i okoliczności, będą musiały
zweryfikować dokonane oceny by sprawdzić ich spójność
z analizą Komitetu Interpretacyjnego.
Podatek dochodowy
Pozycje podatkowe obarczone niepewnością
Ujmowanie, wycena i ujawnianie niepewnych pozycji
podatkowych to kolejny istotny przedmiot zainteresowania
regulatorów. Na podstawie wniosków sformułowanych
przez Komitet Interpretacyjny MSSF w listopadzie 2014
roku, zgodnie z którymi w toku analizy ujęcia i wyceny
niepewnych pozycji podatkowych należy uwzględniać MSR
12 „Podatki” zamiast MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania
warunkowe i aktywa warunkowe”, w październiku 2015
roku RMSR wydała projekt interpretacji MSR 12 poświęcony
tej kwestii.
Choć obecnie interpretacja ta ma formę projektu i nie
ustalono jeszcze daty jej wejścia w życie, może stanowić
sensowny punkt odniesienia przy analizie istotnych
kwestii, w odniesieniu do których brak szczegółowych
wytycznych w MSSF.
Projekt interpretacji zawiera następujące propozycje:
• elementy niepewne dotyczące rozliczenia zobowiązań lub
aktywów z tytułu podatku dochodowego należy ujmować
w tych zobowiązaniach lub aktywach wyłącznie wówczas,
gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że jednostka zapłaci
lub odzyska analizowaną kwotę;
• jednostka powinna podjąć subiektywną decyzję
o jednostce obrachunkowej dostarczającej odpowiednich
informacji o poszczególnych niepewnych pozycjach
podatkowych;
• wycena niepewnych pozycji podatkowych będzie oparta
o założenie, że organy podatkowe sprawdzają kwoty
wykazane w zeznaniach podatkowych i posiadają
wszystkie istotne informacje (tj. zakłada się ryzyko
„pełnego wykrycia”).

Projekt nie wprowadza dodatkowych wymogów
dotyczących ujawniania informacji, ale podkreśla,
że jednostka sprawozdawcza musi określić, czy ma
ujawniać informacje dotyczące subiektywnych ocen
i niepewności związanych z rozliczeniami podatkowymi,
zgodnie z MSR 1 „Prezentacja sprawozdań
finansowych”. Rzetelność i odpowiedniość informacji
ujawnianych w tym zakresie również stanowi obszar
rosnącego zainteresowania regulatorów. Zachęca się
jednostki sprawozdawcze do włączenia użytecznych
informacji w proces uzgadniania ustawowej i efektywnej
stopy procentowej, nieujętych korzyści podatkowych
oraz subiektywnych ocen związanych z ujmowaniem
i rozwiązywaniem rezerw na przeszacowanie aktywów
z tytułu odroczonego podatku. Między innymi
szczegółowe rozbicie pozycji uzgadnianych oraz jasne
opisy tych pozycji mogą być bardziej pożyteczne
niż klasyfikacja wszystkich pozycji według ogólnych
nagłówków typu „dochody nieopodatkowane” czy
„korekty dotyczące lat ubiegłych”. Należy również
zadbać o spójność z opisem ryzyka podatkowego
sporządzonym przez zarząd jednostki.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
MSR 12 „Podatek dochodowy” wymaga od jednostki
sprawozdawczej ujmowania aktywów z tytułu odroczonego
podatku, wynikających z ujemnych różnic podatkowych
i z niewykorzystanych strat podatkowych (nawet jeżeli
jednostka aktualnie przynosi straty) pod warunkiem, że
zachodzi prawdopodobieństwo wygenerowania przez nią
w przyszłości dochodu podatkowego, który umożliwi ich
wykorzystanie. W wielu przypadkach werdykt, czy jednostka
będzie w stanie wygenerować dochód podatkowy, opiera
się o subiektywną ocenę, na przykład w odniesieniu do
analizowanego okresu, strategii planowania, wpływu umów
zawieranych w przyszłości itp. Jednostki sprawozdawcze
muszą ujawnić subiektywne oceny, uzasadniające ujęcie
aktywów z tytułu odroczonego podatku.
Erozja podstawy opodatkowania i przenoszenie
zysków
OECD i G20 zainicjowały projekt rozwiązania problemów
erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia
zysków, czyli negatywnych skutków strategii unikania
opodatkowania, stosowanych przede wszystkim przez
firmy międzynarodowe, wykorzystujące luki w przepisach
podatkowych do przenoszenia zysków do krajów o niższym
poziomie opodatkowania.

Celem projektu jest zapewnienie opodatkowania zysku
w miejscu jego wygenerowania i tworzenia wartości
dzięki opracowaniu uniwersalnych, ulepszonych
przepisów podatkowych, umożliwiających koordynację
działalności organów podatkowych w różnych krajach
i unikanie podwójnego opodatkowania, poprawie jakości
i normalizacji sprawozdań sporządzanych dla organów
podatkowych oraz podniesieniu przejrzystości.
Komisja Europejska również podjęła inicjatywy
zapobiegające unikaniu opodatkowania i przestępstwom
podatkowym, ukierunkowane na poprawę przejrzystości
oraz budowę sprawiedliwego systemu podatkowego w Unii
Europejskiej.
Inicjatywy te podkreślają znaczenie analizy ryzyka
podatkowego, która znacząco wpływa na ujmowanie
i wycenę sald podatkowych.
Utrata wartości
Utrata wartości nadal jest istotnym problemem wielu
firm działających na różnorodnych rynkach. Należy zatem
starannie analizować możliwości zastosowania wymogów
MSR 36 „Utrata wartości aktywów” i poprawnie ujawniać
wyniki analizy.
Przy wycenie wartości użytkowej składnika aktywów,
ośrodka generującego przepływy pieniężne lub grupy
takich ośrodków, jednostki sprawozdawcze powinny
zadbać o to, by zgodnie z wymogami MSR 36 prognozy
przepływów pieniężnych były racjonalne i uzasadnione
i żeby reprezentowały najlepsze szacunki kierownictwa
dotyczące zakresu wartości wskaźników ekonomicznych
występujących w pozostałym okresie użyteczności danego
składnika aktywów, ośrodka generującego przepływy
pieniężne lub grupy takich ośrodków. Istotny jest również
okres prognozowania.
Budżetowanie na okres przekraczający pięć lat dopuszcza
się tylko w przypadku, gdy na podstawie przeszłych
doświadczeń można dowieść zdolności jednostki do
prognozowania przepływów pieniężnych w dłuższym
okresie. Prognozowane przepływy pieniężne dyskontuje
się według stawki sprzed opodatkowania, reprezentującej
bieżące rynkowe oceny wartości pieniądza w czasie i ryzyka
charakterystycznego dla danego składnika aktywów,
ośrodka generującego przepływy pieniężne lub grupy takich
ośrodków. Jak wykazano powyżej, w zmiennych warunkach
gospodarczych właściwa stopa dyskonta mogła ulec zmianie
w porównaniu do okresów poprzedzających.
Wobec tego obliczenia utraty wartości w oparciu o wartość
godziwą należy wykonywać bardzo starannie, ściśle
trzymając się wymogów MSSF 13 „Wycena w wartości
godziwej”, w tym wyżej wymienionych.
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11

Wymogi MSR 36 dotyczące ujawniania informacji należy
zatem stosować bardzo ostrożnie:
• w przypadku utworzenia lub odwrócenia odpisu
z tytułu utraty wartości należy sprawdzić, czy wartość
odzyskiwalna składnika aktywów, ośrodka generującego
przepływy pieniężne lub grupy takich ośrodków została
ustalona w oparciu o ich wartość użytkową, czy
o wartość godziwą pomniejszoną o koszt zbycia;
• jeżeli w oparciu o tę drugą, należy sprawdzić, czy została
ona sklasyfikowana zgodnie z hierarchią wyceny wartości
godziwej, określoną w MSSF 13;
• jeżeli sklasyfikowano ją na poziomie 2 lub 3 hierarchii
wartości, należy zamieścić opis techniki wyceny
i podstawowych założeń. Jeżeli wartość odzyskiwalna
odpowiada wartości użytkowej, należy ujawnić stopę
dyskonta i uprzednio szacowaną wartość (jeżeli
dokonano takich szacunków).
Utrata wartości to również obszar częstego zastosowania
wymogów MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”,
dotyczących ujawniania znaczących subiektywnych ocen
i źródeł niepewności szacunków. W przypadku aktywów
dotkniętych utratą wartości, innych niż wartość firmy,
należy pamiętać, że MSR 36 wymaga sprawdzenia, czy nie
nastąpiło odwrócenie utraty wartości na koniec każdego
okresu sprawozdawczego.
Obecne niskie ceny towarów oznaczają, że – choć
nie są to jedyne podmioty dotknięte tym zjawiskiem
– jednostki działające w przemyśle wydobywczym
będą musiały dokonywać znaczących subiektywnych
ocen dotyczących utraty wartości aktywów. Poza
stosowaniem ogólnych wymogów MSR 36, jednostki
posiadające aktywa związane z poszukiwaniem i wyceną
zasobów mineralnych muszą przy ocenie utraty wartości
takich aktywów uwzględniać wymogi MSSF 6 „
Poszukiwanie i wycena zasobów mineralnych”, jeżeli:
• ich prawa do poszukiwania wygasły lub wygasną
w niedalekiej przyszłości, bez perspektywy ich
odnowienia;
• nie zabudżetowano ani nie planuje się
znaczących wydatków na dalsze prace związane
z poszukiwaniem i wyceną zasobów mineralnych;
• nie odkryto złóż zasobów mineralnych o znaczeniu
gospodarczym, a jednostka podjęła decyzję
o zaniechaniu dalszych prac związanych
z poszukiwaniem i wyceną na danym obszarze;
• jednostka posiada wystarczające dane, pozwalające
stwierdzić, że choć prawdopodobnie będzie
kontynuować prace na danym obszarze, osiągnięty
dochód nie wystarczy do pokrycia wartości
bilansowej aktywów związanych z poszukiwaniem
i wyceną zasobów mineralnych.
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Wykorzystanie wskaźników spoza zakresu ogólnie
akceptowanych zasad rachunkowości
Jak pisaliśmy już rok temu w biuletynie poświęconym
podsumowaniu roku 2014, wykorzystanie wskaźników
alternatywnych (spoza zakresu ogólnie akceptowanych
zasad rachunkowości) nadal pozostaje obszarem
zwiększonego zainteresowania regulatorów, w tym
Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych (ESMA), który opublikował właśnie
ostateczną wersję dokumentu „Guidelines on Alternative
Performance Measures” (Wytyczne dotyczące
alternatywnych wskaźników ekonomicznych). Zgodnie
z kierunkiem wyznaczonym przez wcześniejsze publikacje,
między innymi wydane przez Międzynarodową
Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)
oraz Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC)
w wytycznych tych stwierdza się, iż alternatywne wskaźniki
ekonomiczne powinny być:
• sensownie nazwane, zgodnie z zawartą w nich treścią,
i powinny zawierać informacje umożliwiające zrozumienie
ich zastosowania przez podstawowych użytkowników
sprawozdania finansowego jednostki;
• bezpośrednio uzgodnione do odpowiednich pozycji
sprawozdania finansowego, ich sum lub sum
częściowych za odpowiedni okres, ze wskazaniem
i objaśnieniem podstawowych pozycji podlegających
uzgodnieniu;
• prezentowane w kwotach brutto (tj. bez kompensaty
zysków i strat);
• stosowane konsekwentnie w kolejnych okresach
i zaopatrzone w dane porównawcze;
• prezentowane w taki sposób, by nie przesłaniać, nie
unieważniać ani nie odwracać uwagi od wskaźników
wynikających bezpośrednio ze sprawozdania
finansowego.
Jednostki sprawozdawcze powinny uwzględnić
opis podstawowych założeń i subiektywnych ocen
wykorzystywanych do prezentacji wskaźników spoza
zakresu ogólnie akceptowanych zasad rachunkowości,
prezentując zasady rachunkowości w sprawozdaniu
finansowym.

Temat ten jest elementem inicjatywy RMSR związanej
z ujawnianiem informacji. RMSR reprezentuje pogląd,
że prezentacja danych spoza MSSF jest dopuszczalna
pod warunkiem, że jest rzetelna. Inni wyżej wymienieni
regulatorzy również podzielają ten pogląd. RMSR
jednak uważa, że trudno byłoby opracować ścisłe
kryteria „rzetelnej prezentacji”. Zamiast tego proponuje
ukierunkowanie na opracowanie ogólnych wytycznych
dotyczących stosowania tego rodzaju wskaźników
w sprawozdaniu finansowym.
Regulatorzy działający w różnych krajach nie mają
jednolitego poglądu na kwestię kiedy (a nawet czy)
dopuszczalne jest stosowania wskaźników spoza zakresu
ogólnie akceptowanych zasad rachunkowości. Na przykład
amerykańska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd
(SEC) stwierdziła, że jednostka sprawozdawcza nie powinna
eliminować z listy takich wskaźników kosztów niezbędnych
do prowadzenia działalności (tj. stałych pozycji kosztów
operacyjnych) oraz dużych wydatków, warunkujących
generowanie przychodów. Niewłaściwe rozpoznanie pozycji
„rzadkich”, „niestandardowych” lub „jednorazowych”
również może sprowokować dodatkowe działania
kontrolne ze strony regulatorów. Przepisy sformułowane
przez SEC zabraniają korekt wskaźników spoza
zakresu ogólnie akceptowanych zasad rachunkowości,
dotyczących takich pozycji, jeżeli w ciągu ostatnich
dwóch lat pojawiła się podobna pozycja lub zachodzi
prawdopodobieństwo jej wystąpienia w perspektywie
najbliższych dwóch lat. Jednostki sprawozdawcze powinny
zapoznać się z odpowiednimi wymogami obowiązującymi
w poszczególnych państwach w toku analizy możliwych
sposobów prezentacji osiągniętych wyników finansowych.

Inne tematy
• KIMSF 21 „Opłaty”: zastosowanie tej interpretacji nadal
sprawia trudności, częściowo z powodu nakładania
nowych form tych opłat. Na przykład:
-- W Unii Europejskiej wprowadzono Program
Bankowych Depozytów Gwarancyjnych, którego
zadaniem jest ochrona depozytariuszy przed skutkami
upadku banków. Fundusz ten tworzy się ze składek
bankowych. Banki wpłacają je w styczniu każdego
roku i należy ujmować je jako koszt na dzień zapłaty.
-- Od roku 2016 banki będą zobowiązane do
uiszczania składek na rzecz unijnego funduszu
restrukturyzacyjnego (Single Resolution Fund). Jeżeli
jednostka ma obowiązek opłaty składki, płatność taka
wchodzi w zakres KIMSF 21.
• Połączenia przedsięwzięć: regulatorzy nadal mają
uwagi do sposobu rozliczania połączenia jednostek
gospodarczych, w tym:
-- identyfikacji jednostki przejmującej (tj. czy transakcja
nie powinna być rozliczana jako przejęcie odwrotne)
oraz
-- identyfikacji i wyceny przejętych aktywów
i zobowiązań, w szczególności tego, czy poprawnie
zidentyfikowano wszystkie wartości niematerialne
w sytuacji, gdy ujmuje się znaczącą wartość firmy
lub czy wycena została dokonana poprawnie
w sytuacjach, kiedy ujmuje się zysk z tytułu okazyjnego
zakupu. Istotne jest również ujawnianie informacji,
na przykład dotyczących charakteru i warunków
otrzymania zapłaty warunkowej.
• Sprawozdawczość segmentowa: Identyfikacja
segmentów sprawozdawczych i członków kierownictwa
odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji operacyjnych
wymaga dokonania znaczących subiektywnych ocen.
W pewnych przypadkach oceny te są jeszcze bardziej
złożone ze względu na złożoność struktury organizacyjnej
i sprawozdawczej. Jednostka sprawozdawcza musi
ujawnić subiektywne oceny dokonane w tym obszarze
i – zgodnie z najnowszymi poprawkami do MSSF 8
„Segmenty operacyjne” obowiązującymi od 1 stycznia
2015 roku – oceny, na podstawie których decyduje,
czy dla celów sprawozdawczych można agregować
segmenty o podobnych właściwościach gospodarczych.
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Nowe zmiany do MSSF obowiązujące w UE
w odniesieniu do sprawozdań finansowych za rok
zakończony 31 grudnia 2015
Szczegółowe informacje dotyczące niżej omawianych nowych i znowelizowanych standardów można znaleźć na stronie:
http://www2.deloitte.com/pl/pl/services/audit/mssf.html

Zmiany do istniejących standardów i interpretacja zastosowane po raz pierwszy w sprawozdaniu finansowym jednostki za 2015 rok
Obowiązujący w odniesieniu
do okresów rocznych
rozpoczynających się (lub
później)

Nazwa standardu

Streszczenie

Zmiany do różnych
standardów „Poprawki do
MSSF (cykl 2011-2013)” –
dokonane zmiany w ramach
procedury wprowadzania
dorocznych poprawek do
MSSF (MSSF 3, MSSF 13
oraz MSR 40)

Dokonano zmian do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury
wprowadzania dorocznych poprawek do Standardów (MSSF 1, MSSF 3, MSSF
13 oraz MSR 40) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności
i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie
księgowe w sytuacjach, w których poprzednio dopuszczana była dowolność
interpretacji. Najważniejsze z nich to nowe lub zmienione wymogi dotyczące: (i)
znaczenia obowiązujących MSSF w MSSF 1; (ii) zakresu zwolnień dotyczących
wspólnych przedsięwzięć; (iii) zakresu paragrafu 52 MSSF 13 (zwolnienie portfela)
oraz (iv) doprecyzowania relacji między MSSF 3 a MSR 40 dotyczącej klasyfikacji
nieruchomości jako inwestycyjnych lub użytkowanych we własnym zakresie.

1 styczeń 2015 r.

Interpretacja KIMSF 21
„Opłaty”

KIMSF 21 to interpretacja MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa
warunkowe”. MSR 37 określa kryteria rozpoznawania zobowiązania, jednym
z których jest wymóg posiadania obecnego obowiązku wynikający z przeszłych
zdarzeń (tzw. zdarzenie obligujące). Interpretacja wyjaśnia, że zdarzeniem
skutkującym powstanie zobowiązania do uiszczenia opłaty jest działalność
podlegająca opłacie określona w odpowiednich przepisach prawnych.

17 czerwiec 2014 r.
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Nowe i zmodyfikowane MSSF z możliwością
wcześniejszego zastosowania w UE w roku kończącym
się 31 grudnia 2015 oraz, które jeszcze nie zostały
zatwierdzone do stosowania na terenie UE
Paragraf 30 MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” wymaga od jednostek sprawozdawczych uwzględnienia
i ujawnienia potencjalnych skutków wprowadzenia nowych i znowelizowanych MSSF, które zostały wydane, ale jeszcze nie weszły w życie. Poniższa lista została opracowana
na dzień 31 stycznia 2016 roku. Należy ujawnić również potencjalny wpływ zastosowania nowych i znowelizowanych MSSF wydanych przez RMSR po tej dacie, ale przed
wydaniem sprawozdania finansowego. Mogą one obejmować standard dotyczący leasingu, który został opublikowany w styczniu 2016 roku. Konieczna jest również analiza
wpływu przyjętych lokalnie regulacji, prowadzonych procesów regulacyjnych i prawnych na możliwość wcześniejszego zastosowania MSSF przez daną jednostkę.
Zmiany do istniejących standardów, jakie zostały już wydane przez RMSR i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie
Obowiązujący w odniesieniu
do okresów rocznych
rozpoczynających się (lub
później)

Nazwa standardu

Streszczenie

Zmiany do różnych
standardów „Poprawki do
MSSF (cykl 2010-2012)” –
dokonane zmiany w ramach
procedury wprowadzania
dorocznych poprawek do
MSSF (MSSF 2, MSSF 3,
MSSF 8, MSR 16, MSR 24
oraz MSR 38)

Dokonano zmian do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury
wprowadzania dorocznych poprawek do Standardów (MSSF 2, MSSF 3,
MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie
na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Wprowadzone
zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie księgowe w sytuacjach, w których
poprzednio dopuszczana była dowolność interpretacji. Najważniejsze z nich
to nowe lub zmienione wymogi dotyczące: (i) definicji „warunku nabycia
uprawnień”; (ii) rozliczania zapłaty warunkowej w połączeniu przedsięwzięć; (iii)
agregacji segmentów operacyjnych i uzgodnienia sumy aktywów segmentów
sprawozdawczych do aktywów jednostki; (iv) wyceny krótkoterminowych
należności i zobowiązań; (v) proporcjonalnego przekształcenia skumulowanego
umorzenia w modelu przeszacowania oraz (vi) definicji kluczowych członków
kierownictwa.

1 lutego 2015 r.

Zmiany do MSR 19 –
Programy określonych
świadczeń: składki
pracownicze

Pomniejsze zmiany dotyczą zakresu zastosowania standardu do składek od
pracowników lub osób trzecich płaconych na rzecz programów określonych
świadczeń. Celem zmian jest uproszczenie rozliczania składek, które są niezależne
od liczby przepracowanych lat pracy (np. składek pracowniczych obliczanych jako
stały procent wynagrodzenia).

1 lutego 2015 r.

Zmiany do MSSF 11 Rozliczanie nabycia udziałów
we wspólnych operacjach

Zmiany dostarczają nowe wskazówki w zakresie sposobu rozliczania nabycia
udziałów we wspólnych operacjach mającego formę przedsięwzięcia.

1 styczeń 2016 r.

Zmiany do MSR 1 Inicjatywa w odniesieniu do
ujawnień

Zmiany do MSR 1 mają na celu zachęcanie jednostek do zastosowania
profesjonalnego osądu w celu określenia, jakie informacje podlegają ujawnieniu
w sprawozdaniu finansowym jednostki. Na przykład, zmiany określają jasno,
że istotność ma zastosowanie do całości sprawozdania finansowego oraz
że włączanie nieistotnych informacji może zmniejszyć przydatność ujawnień
w sprawozdaniu finansowym. Ponadto zmiany wyjaśniają, że jednostki powinny
korzystać z profesjonalnego osądu w celu ustalenia, gdzie i w jakiej kolejności
zaprezentować ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.

1 styczeń 2016 r.

Zmiany do MSR 16 oraz
MSR 38 - Wyjaśnienia na
temat akceptowalnych
metod amortyzacyjnych

Zmiany precyzują, że stosowanie metod opartych na przychodach do obliczania
amortyzacji środka trwałego nie jest właściwe, ponieważ przychody uzyskane
z działalności, która obejmuje wykorzystanie aktywów na ogół odzwierciedla
czynniki inne niż konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących
z danego składnika aktywów. Zmiany precyzują również, że przyjęcie przychodu
jako podstawy pomiaru zużycia korzyści ekonomicznych pochodzących
z danego składnika aktywów niematerialnych jest co do zasady uważane za
nieodpowiedne. Dopuszczalne są jednak odstępstwa od tej zasady w ściśle
określonych okolicznościach.

1 styczeń 2016 r.

Zmiany do MSR 16 oraz
MSR 41 - Rolnictwo: uprawy
roślinne

Zmiany włączają uprawy roślinne, które są wykorzystywane wyłącznie w celu
wzrostu produktów, w zakres MSR 16 i w związku z tym rozliczane one są w taki
sam sposób jak rzeczowe aktywa trwałe.

1 styczeń 2016 r.
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Obowiązujący w odniesieniu
do okresów rocznych
rozpoczynających się (lub
później)

Nazwa standardu

Streszczenie

Zmiany do MSR 27 –
Metoda praw własności
w jednostkowych
sprawozdaniach
finansowych

Zmiany mają na celu przywrócenie metody praw własności jako dodatkowej opcji
rozliczania inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach
i jednostkach stowarzyszonych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych
jednostek.

1 styczeń 2016 r.

Zmiany do różnych
standardów „Poprawki do
MSSF (cykl 2012-2014)” –
dokonane zmiany w ramach
procedury wprowadzania
dorocznych poprawek do
MSSF (MSSF 5, MSSF 7, MSR
19 oraz MSR 34)

Dokonano zmian do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury
wprowadzania dorocznych poprawek do Standardów (MSSF 5, MSSF 7, MSR
19 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności
i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane ujęcie
księgowe w sytuacjach, w których poprzednio dopuszczana była dowolność
interpretacji. Poprawki zawierają nowe lub zmienione wymogi dotyczące: (i)
zmiany w metodach zbycia; (ii) kontraktów usługowych; (iii) zastosowania
poprawek do MSSF 7 w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych;
(iv) Stopa dyskonta: emisje na rynkach regionalnych; (v) ujawniania informacji
„w innym miejscu śródrocznego raportu finansowego”.

1 stycznia 2016 r.
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Nowe standardy oraz zmiany do istniejących standardów wydane przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania w UE

Nazwa standardu /
interpretacji

Data wejścia
w życie wg
RMSR

Nowe Standardy

Oczekuje się
zatwierdzenia
(wg raportu
EFRAG*)

MSSF 9 „Instrumenty
finansowe”

MSSF 9 określa wymogi w zakresie ujmowani i wyceny, utraty wartości,
zaprzestania ujmowania oraz rachunkowości zabezpieczeń.
Klasyfikacja i wycena - MSSF 9 wprowadza nowe podejście do klasyfikacji
aktywów finansowych, która uzależniona jest od charakterystyki przepływów
pieniężnych oraz modelu biznesowego związanymi z danymi aktywami. Takie
jednolite podejście oparte na zasadach zastępuje istniejące wymagania oparte
na regułach zgodnie z MSR 39. Nowy model skutkuje również ujednoliceniem
modelu utraty wartości w stosunku do wszystkich instrumentów finansowych.
Utrata wartości - MSSF 9 wprowadza nowy model utraty wartości ustalanej
w oparciu o oczekiwane straty, który wymaga bieżącego uznawania
oczekiwanych strat kredytowych. W szczególności, nowy standard wymaga, aby
jednostki ujmowały oczekiwane strat kredytowe w momencie kiedy instrumenty
finansowe są ujmowane po raz pierwszy oraz ujmowały wszelkie oczekiwane
straty z całego okresu życia instrumentów w szybszy niż dotychczas sposób.
Rachunkowość zabezpieczeń - MSSF 9 wprowadza zreformowany model
rachunkowości zabezpieczeń, z rozszerzonymi wymaganiami ujawnień
o działalności zarządzania ryzykiem. Nowy model stanowi znaczącą zmianę
rachunkowości zabezpieczeń, która ma na celu dostosowanie zasad
rachunkowości do praktycznej działalności zarządzania ryzykiem.
Własne ryzyko kredytowe - MSSF 9 usuwa zmienność wyniku finansowego,
powodowaną przez zmiany ryzyka kredytowego zobowiązań wyznaczonych do
wyceny w wartości godziwej. Ta zmiana oznacza, że zyski na zobowiązaniach
spowodowane pogorszeniem własnego ryzyka kredytowego jednostki nie są
ujmowane w rachunku zysków i strat.

1 styczeń 2018 r.

druga połowa
2016 r.

MSSF 14 „Odroczone salda
z regulowanej działalności”

Standard ten ma na celu umożliwienie podmiotom stosującym MSSF po raz
pierwszy, a które obecnie ujmują odroczone salda z działalności regulacyjnej
zgodnie z ich poprzednimi ogólnie przyjętymi zasad rachunkowości, kontynuację
ujmowania tych sald po przejściu na MSSF.

1 styczeń 2016 r.

projekt odłożony

Nowy standard MSSF
15 „Przychody z umów
z klientami”

Standard ten określa, w jaki sposób i kiedy ujmuje się przychody, jak i wymaga
dostarczenia bardziej szczegółowych ujawnień. Standard zastępuje MSR 18
„Przychody”, MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną” oraz wiele interpretacji
związanych z ujmowaniem przychodów. Standard ma zastosowanie do prawie
wszystkich umów z klientami (główne wyjątki dotyczą umów leasingowych,
instrumentów finansowych oraz umów ubezpieczeniowych). Fundamentalną
zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w taki sposób, aby
odzwierciedlić transfer towarów lub usług na rzecz klientów oraz w takiej
kwocie, które odzwierciedla wysokość wynagrodzenia (tj. płatność), do
którego spółka spodziewa się uzyskać prawo w zamian za towary lub usługi.
Standard dostarcza również wytyczne ujmowania transakcji, które nie były
szczegółowo regulowane przez dotychczasowe standardy (np. przychody z usług
czy modyfikacje umów) jak i dostarcza obszerniejsze wyjaśnienia na temat
ujmowania umów wieloelementowych.

1 styczeń 2018 r.

II kwartał 2016 r.
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Nazwa standardu /
interpretacji
Nowy standard MSSF 16
„Leasing”

Data wejścia
w życie wg
RMSR

Nowe Standardy

Zgodnie z MSSF 16 leasingobiorca ujmuje prawo do użytkowania składnika
aktywów oraz zobowiązanie z tytułu leasingu. Prawo do użytkowania
składnika aktywów jest traktowane podobnie jak inne aktywa niefinansowe
i odpowiednio amortyzowane. Zobowiązania z tytułu leasingu wycenia się
początkowo w wartości bieżącej opłat leasingowych płatnych w okresie leasingu,
zdyskontowanej o stopę zawartą w leasingu, jeżeli jej ustalenie nie jest trudne.
Jeżeli nie można łatwo określić tej stopy, leasingobiorca stosuje krańcową
stopę procentową. W odniesieniu do klasyfikacji leasingu u leasingodawców,
przeprowadza się ją tak samo jak zgodnie z MSR 17 – tj. jako leasing operacyjny
lub finansowy. U leasingodawcy leasing jest klasyfikowany jako leasing
finansowy, jeżeli następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków
z tytułu posiadania odnośnych aktywów. W przeciwnym przypadku leasing jest
klasyfikowany jako leasing operacyjny. W leasingu finansowym leasingodawca
rozpoznaje przychody finansowe przez okres leasingu, w oparciu o stałą
okresową stopę zwrotu na inwestycji netto. Leasingodawca ujmuje płatności
leasingu operacyjnego w przychody liniowo lub w inny systematyczny sposób,
jeśli lepiej odzwierciedla wzór otrzymywania korzyści z wykorzystania odnośnych
aktywów.

Oczekuje się
zatwierdzenia
(wg raportu
EFRAG*)

1 styczeń 2019 r.

nie określono
jeszcze terminu

Zmiany do Standardów
Zmiany do MSSF 10
„Skonsolidowane
sprawozdania finansowe”,
MSSF 12 „Ujawnienia na
temat udziałów w innych
jednostkach” oraz MSR 28
„Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych
i wspólnych
przedsięwzięciach” –
Jednostki inwestycyjne:
zastosowanie zwolnienia
z konsolidacji

Pomniejsze zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 28 wprowadzają wyjaśnienia
w odniesieniu do rozliczania jednostek inwestycyjnych. Zmiany dostarczają także,
w szczególnych okolicznościach, pewne zwolnienia w tym aspekcie.

1 stycznia
2016 r.

II kwartał 2016 r.

Zmiany do MSSF 10
oraz MSR 28 „Sprzedaż
lub wniesienie aktywów
pomiędzy inwestorem a jego
jednostką stowarzyszoną
lub wspólnym
przedsięwzięciem”

Zmiany mają na celu usunięcie sprzeczności między wymogami MSR 28 a MSSF
10 oraz wyjaśniają, że ujęcie zysku lub straty w transakcjach z udziałem jednostki
stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia zależy od tego czy sprzedane lub
wniesione aktywa stanowią przedsięwzięcie.

1 styczeń 2016 r.

projekt odłożony

Zmiany do MSR 12
„Podatek dochodowy”
– Ujmowanie aktywów
z tytułu odroczonego
podatku dochodowego od
niezrealizowanych strat

Zmiany do MSR 12 wyjaśniają sposób wykazywania aktywów z tytułu
odroczonego podatku w związku z instrumentami dłużnymi wycenianymi
w wartości godziwej.

1 styczeń 2017 r.

IV kwartał
2016 r.

Zmiany do MSR
7 „Sprawozdanie
z przepływów pieniężnych”
– Inicjatywa w odniesieniu
do ujawnień

Zmiany doprecyzowujące MSR 7 mają na celu poprawę informacji
przekazywanych na rzecz użytkowników sprawozdań finansowych o działalności
finansowej jednostki. Zmiany wymagają, aby jednostka wystosowała ujawnienia
umożliwiające użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę zmian zobowiązań
wynikających z działalności finansowej, w tym zarówno zmian wynikających
z przepływów pieniężnych jak i niepieniężnych.

1 styczeń 2017 r.

IV kwartał
2016 r.
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MSSF 15 - nowy standard dotyczący przychodów
może wpłynąć na profil ujmowania przychodów
i kosztów w sektorze wydobywczym

Co się wydarzyło?
Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(RMSR) opublikowała nowy standard, MSSF 15 „Przychody
z umów z klientami”. Nowy standard przedstawia
jednolity ogólny model rozliczania przychodów z umów
z klientami i zastępuje obecnie obowiązujące wytyczne
dotyczące ujmowania przychodów, zawarte w kilku
standardach i interpretacjach. Podstawowa zasada jest
taka, że jednostka ujmuje przychód, by odzwierciedlić
przekazanie przyrzeczonych towarów lub usług w kwocie
odpowiadającej wartości wynagrodzenia, które uznaje za
należne w zamian za te towary lub usługi.
Nowy standard wchodzi w życie w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub
po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania
(termin ten został odroczony z 2017 na 2018 rok). Jednostki
sprawozdawcze mogą wybrać między zastosowaniem
retrospektywnym lub zmodyfikowanym w roku wejścia
w życie. MSSF i amerykańskie US GAAP są obecnie niemal
całkowicie zbieżne, jeżeli chodzi o ujmowanie przychodów,
a najbardziej znaczące różnice dotyczą ujawnień okresu
przejściowego oraz terminu wejścia w życie. Przed
przyjęciem nowego standardu jednostki sprawozdawcze
będą musiały starannie przeanalizować wymóg ujawniania
jego potencjalnych skutków, stanowiących podstawowy
obszar zainteresowania regulatorów.
Skutki nowelizacji dla firm sektora wydobywczego
Poniżej przedstawiamy najważniejsze skutki wejścia w życie
nowego standardu, szczególnie interesujące z perspektywy
podmiotów z sektora wydobywczego. Nie wyczerpuje to
oczywiście listy potencjalnych zagadnień.
Obecnie obowiązujące MSSF dopuszczają pewną
dowolność oceny przy opracowaniu i zastosowaniu zasad
ujmowania przychodów. MSSF 15 jest pod wieloma
względami bardziej restrykcyjny, zwłaszcza w odniesieniu
do sektora wydobywczego. Wprowadza również pewne
nowe koncepcje dotyczące określania momentu ujmowania
przychodów.
Najważniejsze zmiany
Wpływ nowego modelu kontroli na ujmowanie
przychodów w czasie
Zgodnie z MSR 18 moment ujęcia przychodu po sprzedaży
towaru to przede wszystkim moment przeniesienia na
klienta związanego z nim ryzyka i korzyści. MSSF 15
natomiast koncentruje się na przekazaniu klientowi kontroli
nad tym towarem. Choć czas przeniesienia w ramach tych
dwóch modeli często się pokrywa, różnica metodologii
może powodować zmianę momentu ujęcia przychodów
w niektórych jednostkach. Jednostki sprawozdawcze będą
musiały sprawdzić, czy może to spowodować modyfikację

Najistotniejsze kwestie
• Profil ujmowania przychodów i zysków przez niektóre podmioty prowadzące
działalność wydobywczą może ulec zmianie, ponieważ nowy standard jest bardziej
szczegółowy i rygorystyczny od dotychczas obowiązujących i wprowadza nowe
wyzwania rachunkowe. Spółki takie powinny w szczególności przeanalizować:
-- czy nowy model „kontroli” nie spowoduje zmiany sposobu ujmowania przychodów
w czasie. Oczekuje się, że przychody z transakcji typu FOB i CIF będą nadal
ujmowane w momencie opuszczenia statku przez towar, ale pewne umowy
dotyczące wytopu lub oczyszczania metali, obejmujące sprzedaż rudy i odkup
metalu, mogą wymagać dodatkowej analizy, gdyż zmienią się w świetle nowych
wytycznych dotyczących umów sprzedaży i odkupu;
-- konieczność oddzielnego rozliczania przychodów z transportu w przypadku
przeniesienia kontroli nad towarami przed dokonaniem ostatecznej dostawy;
-- wpływ nowych wytycznych na zapłatę zmienną zawartą w mechanizmach
cenowych. Poniżej wyjaśniono, że nie jest jeszcze jasne, czy zmiany te spowodują
konieczność modyfikacji rozliczeń sprzedaży z wstępnie ustalonymi cenami;
-- zakres zastosowania nowego standardu do umów ze współpracownikami lub
partnerami obejmującymi postanowienia dotyczące tantiem;
-- konieczność korekty przychodów o skutki zmiany wartości pieniądza w czasie,
-- odpowiednie sposoby rozliczania wymiany zapasów.
• Nowy standard wymaga ujawnienia znacznie większego zakresu informacji
dotyczących przychodów. Podmioty sprawozdawcze będą więc musiały wypracować
odpowiednie procedury zbierania potrzebnych danych.
metod rozliczania składów konsygnacyjnych, a także czy
będzie mieć wpływ na umowy dotyczące wysyłki.
Umowy sprzedaży w sektorze wydobywczym
zwykle odwołują się do warunków „Incoterms”
(Międzynarodowych Reguł Handlu), w ramach których
dwa najpopularniejsze typy obsługi to FOB (franco statek)
i CIF (koszt, ubezpieczenie i fracht). Na warunkach FOB
tytuł prawny ulega przeniesieniu w chwili zejścia towaru ze
statku, a za transport i ubezpieczenie odpowiada klient. Na
warunkach CIF tytuł prawny ulega przeniesieniu w chwili
zejścia towaru ze statku, ale transport i ubezpieczenie
organizuje sprzedający w imieniu klienta, choć to klient jest
oficjalnie kontrahentem i przysługuje mu zadośćuczynienie
w przypadku reklamacji.
Zgodnie z MSR 18 zarówno na warunkach FOB, jak
i CIF, przychody ujmuje się zwykle w chwili załadunku
towaru na statek, co odpowiada przeniesieniu ryzyka
i korzyści w tym właśnie momencie. Ten moment ujęcia
przychodów przyjmuje się zwykle również w przypadku
sprzedaży koncentratu objętego wyceną wstępną, jeżeli
ryzyko cenowe obciąża sprzedawcę przez wyznaczony
okres obowiązywania ceny (jak opisano powyżej). Pewne
typy umów sprzedaży jednak zakładają przeniesienie
tytułu własności w momencie odbioru towaru w porcie
przeznaczenia, ryzyko transportu i ubezpieczenia dotyczące
towarów w drodze obciąża natomiast sprzedającego.
Wobec tego przychody z tytułu takich umów ujmuje
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się zwykle później, w chwili przybycia towaru do portu
przeznaczenia.
Zmiana metodologii na opartą o „kontrolę” z opartej
o „ryzyko i korzyści” nie powinna mieć wpływu na powyższą
analizę, ale dodatkowym aspektem analizy opartej
o kontrolę byłaby możliwość odsprzedaży towarów na
rynkach obsługiwanych przez fracht morski lub modyfikacji
umowy w taki sposób, by zmienić przeznaczenie towarów
w drodze. Obie zmiany mogą opóźnić moment ujęcia
przychodów przez jednostkę, ponieważ zachowuje ona
kontrolę nad towarami w drodze.
Jeżeli jednostka uzna, że przychody ze sprzedaży towarów
można ująć w momencie ich załadunku na statek
w ramach kontraktu CIF, będzie musiała przeanalizować,
czy – jeżeli kwoty są znaczące – zachodzi konieczność
alokacji części ceny transakcyjnej do wydzielonej usługi
„wysyłki i ubezpieczenia” i ujęcia tego składnika przychodu
w późniejszym terminie, w chwili zrealizowania tej usługi.
RSRF podjęła właśnie decyzję o modyfikacji standardu
amerykańskiego w taki sposób, by umożliwić rozliczanie
usług transportowych jako kosztu realizacji (tj. ujmowanie
rezerwy na koszt zamiast odroczenia ujęcia przychodu), ale
RMSR nie proponuje takiego rozwiązania.
Moment ujmowania przychodów zmiennych lub
niepewnych i jego wpływ na sprzedaż z wstępnie
ustaloną ceną
Umowy sprzedaży zawierane w sektorze wydobywczym
mogą obejmować znaczące elementy zmienne,
podlegające realizacji kilka miesięcy po wysyłce towaru
do klienta. Pojawiają się nowe wymogi dotyczące
wynagrodzenia zmiennego, które uwzględnia się w cenie
transakcji wyłącznie wówczas, gdy zachodzi wysokie
prawdopodobieństwo, że kwota ujętego przychodu nie
ulegnie w przyszłości znaczącemu odwróceniu w momencie
wyeliminowania niepewności. Na tym etapie jednak nie jest
jasne, jaka ma być współzależność między tymi nowymi
wymogami a wymogami MSSF dotyczącymi instrumentów
finansowych.
Przykładem przychodów niepewnych może być sprzedaż
z wstępnie ustaloną ceną, gdzie w chwili wysyłki określa
się cenę tymczasową, która podlega następnie korekcie
w oparciu o indeks cenowy obowiązujący w określonym
terminie (lub w wyznaczonym okresie) w przyszłości.
Obecnie tego rodzaju wycenę rozlicza się jako „wbudowane
instrumenty pochodne” zgodnie z odpowiednimi
wytycznymi dotyczącymi rozliczania instrumentów
finansowych (MSR 39), tak że umowy takie podlegają
wycenie w wartości godziwej, zwykle przy zastosowaniu
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krzywej forward dla danego towaru. Wobec tego przychody
ujmuje się obecnie bez ograniczeń w momencie wysyłki,
nawet jeżeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo,
że kwota ostatecznie zafakturowana będzie niższa. Firmy
wydobywcze przeważnie rozumieją tę metodologię i jeżeli
zysk lub strata na wartości godziwej towaru objętego
wyceną wstępną jest znacząca, w sprawozdaniach
finansowych ujawnia się szczegółowe informacje na ten
temat.
Ostatnio jednak RMSR wydała nowe wytyczne dotyczące
instrumentów finansowych (MSSF 9), które pod pewnymi
względami zmieniają sposób rozliczania wbudowanych
instrumentów pochodnych.
Z punktu widzenia firmy wydobywczej, biorąc pod uwagę
ryzyko, że wahania cen towarów po sprzedaży mogą
doprowadzić do odwrócenia kwoty przychodu ujętej
zgodnie z aktualnymi wytycznymi, zastosowanie nowych
wytycznych dotyczących zapłaty zmiennej wymagałoby
oszacowania, jaka kwota przychodu najprawdopodobniej
nie ulegnie odwróceniu. Wobec tego każda firma
indywidualnie dokonywałaby subiektywnych szacunków,
co mogłoby dezorientować użytkowników sprawozdań
finansowych. Ponadto wiele firm wydobywczych posiada
zabezpieczenia ekonomiczne, które w naturalny sposób
kompensują późniejsze wahania cen. Jeżeli wymagane
będzie zastosowanie wytycznych dotyczących zapłaty
zmiennej, firmy takie będą musiały formalnie wyznaczyć
zabezpieczenia w celu uniknięcia wahań cen, których
faktycznie nie doświadczają.
Kwestiom tym poświęcona była dyskusja z pracownikami
RMSR. Oczekuje się doprecyzowania intencji dotyczących
wzajemnego oddziaływania MSSF 9 i MSSF 15. Warto
zatem uważnie śledzić dalsze prace RMSR.
Moment przekazania kontroli i ujęcia przychodów
Umowy zawierane przez spółki wydobywcze mogą mieć
różne formy i bardzo złożoną strukturę. Na przykład:
• Ich warunki mogą stanowić, że przekazanie towarów do
oczyszczania lub wytopu stanowi sprzedaż przez zakład
wydobywczy.
• W niektórych przypadkach firma wydobywcza zachowuje
prawa własności do towarów, za które już zapłacono,
a sprzedaż ujmuje dopiero w chwili przekazania wyrobów
gotowych odbiorcy końcowemu.
• W innych przypadkach firma świadcząca usługi wytopu
lub oczyszczania metalu automatycznie zakupuje produkt
po przetworzeniu i często w tym momencie następuje
ujęcie przychodów.

Wprowadzenie metodologii opartej o kontrolę może
spowodować zmianę momentu ujmowania przychodów
przez pewne jednostki. MSSF 15 zawiera nowe wytyczne
dotyczące w szczególności rozliczania umów odkupu,
w tym scenariuszy, które zakładają możliwość lub
obowiązek odkupu towaru jako części innego składnika
aktywów i kiedy towar objęty możliwością lub obowiązkiem
odkupu nie różni się zasadniczo od dostarczonego.
MSSF 15 zawiera również wytyczne dotyczące rozliczania
zapłaty w formie niegotówkowej. Firma świadcząca
usługę oczyszczania/wytopu metalu w ramach takiej
umowy czerpie zwykle zyski z naliczanych kosztów
jednostkowych, a także z odzysku metalu w ilości powyżej
zakontraktowanej. Może również zatrzymać produkty
uboczne bez uiszczania dodatkowych opłat. Zgodnie
z MSSF 15 może zajść konieczność alokowania wartości
takiej zapłaty niegotówkowej do sprzedaży i kosztów.
Wiadomo jednocześnie, że w wielu przypadkach jej
prawdziwa wartość nie będzie znana do momentu
zakończenia obróbki.
Czy umowy o współpracę, w tym dotyczące tantiem
i odbioru produkcji, wchodzą w zakres nowego
standardu?
Często zdarza się, że firmy wydobywcze łączą swoje
zasoby i współpracują przy eksploatacji kopalni. Jeżeli
współpraca taka ma formę wspólnego przedsięwzięcia lub
wspólnego działania, podlega postanowieniom MSSF 11
„Wspólne ustalenia umowne”. W pewnych przypadkach
jednak udziały w kopalni lub jej przyszłe wydobycie
sprzedaje się w ramach umów o wypłatę tantiem lub
umów długoterminowych dotyczących zakupu metalu
będącego ubocznym produktem działalności wydobywczej
(tzw. metal streaming agreements). Mogą one mieć
różnorodne formy, lecz zwykle opłaty dokonuje się z góry
w zamian za określony procentowy udział w przyszłej
produkcji, przychodach lub zyskach, lub też jako zaliczka na
poczet przyszłej sprzedaży po cenie stałej lub zależnej od
określonego indeksu.
Jednostka wydobywcza musi ocenić, czy odbiorca
tantiem/inwestor/nabywca w ramach takiej umowy
jest jej „klientem”, by móc stwierdzić, czy transakcje
z nim zawierane wchodzą w zakres nowego standardu.
Wprowadza on szczegółowe wytyczne w tym zakresie.
W pewnych przypadkach umowy niezaliczane dotychczas
do transakcji generujących przychody wejdą w zakres tego
standardu. Może się również zdarzyć, że umowy dotychczas
traktowane jako transakcje generujące przychody nie wejdą
w zakres nowego standardu, a jednostki sprawozdawcze
będą musiały zastanowić się, czy w takich przypadkach
nadal należy go stosować na zasadzie analogii.

Obecnie, w zależności od konkretnej sytuacji, umowy
dotyczące tantiem lub zakupu metalu będącego ubocznym
produktem działalności wydobywczej można rozliczać jako
zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów (tj. przychody
przyszłych okresów), jako częściowe zbycie składnika
aktywów (tj. redukcję rzeczowych aktywów trwałych lub
aktywów niematerialnych) lub jako zobowiązania finansowe
wchodzące w zakres MSSF 9 (albo MSR 39 w przypadku
jednostek, które nie stosują MSSF 9). Po wejściu w życie
MSSF 15 jednostki sprawozdawcze będą musiały ocenić
konieczność ewentualnej modyfikacji dotychczas
stosowanej metody rozliczania. Przyjęta metoda może mieć
znaczący wpływ na ujmowanie przychodów/dochodów
i zysków oraz potencjalnie na koszty finansowania, co
przedstawiono poniżej.
Czy przychody należy korygować o skutki zmiany
wartości pieniądza w czasie?
MSSF 15 wprowadza nowe, szersze wytyczne dotyczące
umów o finansowania i skutków zmian wartości pieniądza
w czasie. Sprzedaż jednostek z sektora wydobywczego
może obejmować umowy o finansowanie, w których
rozkład w czasie wpływów pieniężnych od klienta nie
odpowiada terminom ujmowania przychodów. W nowym
standardzie istotne elementy finansowania ujmuje się
odrębnie od przychodów. Dotyczy to płatności zaliczkowych
„z góry” oraz „z dołu”, z wyjątkiem przypadków, kiedy okres
między płatnością a przekazaniem towarów lub usług jest
krótszy niż rok.
Na przykład jeżeli w wyżej omawianych przypadkach umów
dotyczących tantiem i zakupu metalu będącego ubocznym
produktem działalności wydobywczej kwoty otrzymane
na początku od klienta traktuje się jako zaliczki na poczet
przyszłych dostaw towarów, należy rozważyć konieczność
ujęcia kosztów finansowania w tej samej kwocie, zaś
przychody ujmować w chwili przekazania towarów,
w kwocie uwzględniającej element finansowania.
Czy transakcje wymiany zapasów wchodzą w zakres
nowego standardu?
Aktualne wytyczne dotyczące ujmowania przychodów
nie obejmują wymiany towarów lub usług o podobnym
charakterze i zbliżonej wartości. Nowy standard przyjmuje
nieco odmienne podejście, gdyż wyklucza ze swego
zakresu wymianę niepieniężną między jednostkami
prowadzącymi ten sam rodzaj działalności, mającą na
celu ułatwienie sprzedaży do klientów lub potencjalnych
klientów, niebędących stronami tej wymiany. Jednostki
z sektora wydobywczego od czasu do czasu dokonują
wymiany zapasów z innymi jednostkami, na przykład
w ramach transakcji mieszania (blending). Jednostki takie
muszą rozważyć, czy kontrahentów tego typu wymiany
niepieniężnej należy traktować jako prowadzących ten
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sam rodzaj działalności, czy nie i czy różnice w zakresie
zastosowania będą miały wpływ na obecnie stosowane
praktyki. Na przykład, ponieważ wyłączenia nie są
ograniczone do towarów „o podobnym charakterze
i zbliżonej wartości”, wymiana towarów niepodobnych
nie wiąże się z wymogiem ujęcia przychodów, jeżeli strony
umowy prowadzą ten sam rodzaj działalności, a celem
wymiany jest ułatwienie sprzedaży do klientów. Warto
również zachować w pamięci wcześniej omówione nowe
wytyczne dotyczące odkupu towarów.
Oddziaływanie na spółki z branży
Nowy standard może znacząco zmienić moment
ujmowania przychodów i zysków
Zastosowanie nowych zasad może oznaczać znaczącą
zmianę profilu ujmowania przychodów, a w niektórych
przypadkach i kosztów. Kwestia ta nie ogranicza się
do dziedziny sprawozdawczości finansowej. Jednostki
sprawozdawcze będą musiały uwzględnić inne, szersze
kwestie poza przygotowaniem rynku i przeszkoleniem
analityków w zakresie skutków wprowadzenia nowego
standardu. Przejście na nowy standard może oznaczać
między innymi:
• zmiany kluczowych wskaźników efektywności i innych
podstawowych współczynników;
• zmiany profilu płatności podatkowych;
• zmiany dostępności zysku do podziału;
• w odniesieniu do planów wynagrodzeń i motywacyjnych
znaczenia nabierze czas i prawdopodobieństwo realizacji
wyznaczonych zadań;
• mogą pojawić się problemy z dotrzymaniem warunków
umów kredytowych (kowenantów kredytowych).
Wprowadzenie nowego standardu może wymusić zmianę
obecnie stosowanych procedur rachunkowości.
Jak wyjaśniono niżej, MSSF 15 wprowadza nowe
wymogi i podejście konceptualne. Trudności związane
z jego zastosowaniem i ujawnianiem szczegółowych
danych, wymaganych przez nowy standard w sektorze
wydobywczym, mogą wymagać zmiany obecnie
stosowanych procedur rachunkowych. Jednostki
sprawozdawcze muszą zatem zapewnić sobie dość czasu
na opracowanie i wdrożenie niezbędnych modyfikacji tych
procedur.
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Inne zmiany
Poza najważniejszymi zmianami, które omówiono powyżej,
nowy standard wprowadza szczegółowe wytyczne
regulujące sprawozdawczość dotyczącą przychodów.
Jednostki sprawozdawcze będą więc musiały sprawdzić,
czy wszystkie te kwestie zostały uwzględnione przy ocenie
zakresu koniecznych zmian stosowanej polityki rozliczania
przychodów.
Szczegółowe informacje dotyczące skutków zastosowania
MSSF 15 można znaleźć w naszych „Biuletynach MSSF” na
stronie http://www2.deloitte.com/pl/pl/services/audit/
mssf.html. Pod tym samym adresem dostępne są inne
publikacje dotyczące poszczególnych sektorów.

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:

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 CentralEastern 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 transakcyjnorozliczeniowych 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.

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
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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)

System Exante jest obecnie stosowany przez wiele
polskich przedsiębiorstw.
Szymon Urbanowicz
Dyrektor 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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• Automated procedures supporting application of
hedge accounting (IAS 39).
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.
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przedstawia
najważniejsze zasady związane
Wszystkie powyższe
bezpłatnie
na na
stronie
Deloitte:
www.deloitte.com/pl/mssf
Segmenty Operacyjne
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,
• doradztwo w zakresie zmian organizacyjnych i obiegu
dokumentów spowodowane implementacją MSSF,

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

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

• 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
• szkolenia teoretyczne i warsztatowe z zakresu
regulacji MSSF,
• cykliczne szkolenia związane ze zmianami
w regulacjach MSSF,

www.deloitte.com/pl

• szkolenia w zakresie polskich standardów
rachunkowości.
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O SEG

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to prestiżowa, ekspercka organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących
w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce.
Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując pomoc i konsultacje dla spółek członkowskich w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Obecnie SEG
skupia prawie 300 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących ponad 80 proc. kapitalizacji
emitentów krajowych.
Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, głównie za pomocą działań regulacyjnych i edukacyjnych. Działania regulacyjne obejmują inicjowanie zmian
prawnych oraz uczestniczenie w procesie legislacyjnym aktów prawnych dotyczących rynku kapitałowego. Dzięki temu możliwa jest dbałość o jakość regulacji, tak aby powstające
przepisy w jak największym stopniu przyczyniały się do dalszego rozwoju rynku. W przypadku, kiedy obowiązujące regulacje nastręczają trudności interpretacyjnych, Stowarzyszenie
podejmuje stosowne działania: wydaje rekomendacje (jak w przypadku nowych regulacji WZA), uzyskuje opinie właściwych organów (jak w przypadku regulacji dotyczących
Komitetów Audytu) oraz uzyskuje opinie renomowanych kancelarii prawnych (praktycznie we wszystkich kwestiach dotyczących ogółu notowanych spółek). Ponadto SEG służy
członkom wiedzą i doświadczeniem (także w ramach indywidualnych konsultacji) w sprawach związanych z notowaniem spółek na GPW.
Wdrożenie działań regulacyjnych odbywa się poprzez organizację seminariów i konferencji służących pogłębianiu wiedzy z zakresu relacji inwestorskich, ustawowych obowiązków
informacyjnych, aspektów prawnych (nowelizacje aktów prawnych) czy też finansowych (zmiany w rachunkowości). W działalności szkoleniowej Stowarzyszenia udział bierze
rocznie ok. 1700 uczestników podczas kilkunastu spotkań, jak również poprzez transmisję w czasie rzeczywistym. Jako promotor nowoczesnych rozwiązań SEG rekomenduje
wykorzystanie komunikacji elektronicznej w rozwoju relacji inwestorskich oraz komunikacji z inwestorami. Wyrazem działań ukierunkowanych na poprawę komunikacji spółki
z otoczeniem jest tworzenie repozytorium korporacyjnych plików video oraz zaangażowanie w publikację czatów giełdowych wykorzystywanych przez emitentów. Natomiast
organizowany przez SEG Konkurs Złota Strona Emitenta ma istotny wpływ na rozwój relacji inwestorskich. Kryteria Konkursu określają kierunek modyfikacji zakresu merytorycznego
stron wpływając na poprawę jakości witryn korporacyjnych.
Szeroki zakres działań edukacyjnych oraz czynny udział w tworzeniu prawa na rynku kapitałowym powoduje wiele korzyści dla spółek członkowskich, m.in.:
• dostęp do wysokiej jakości szkoleń, organizowanych w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie spółek członkowskich SEG
• bezpłatny udział pracowników spółek członkowskich w seminariach, konferencjach i kongresach organizowanych przez SEG
• materiały edukacyjne i publikacje opracowywane przez SEG przekazywane bezpłatnie
• możliwość korzystania z doradztwa SEG, np.:
-- w formie rekomendacji,
-- w formie indywidualnej porady pracowników SEG,
-- w formie pośrednictwa w uzyskaniu opinii właściwego organu,
-- w formie opinii prawnych opracowywanych na zlecenie SEG
• możliwość spotkania i bezpośrednich konsultacji ze znanymi osobistościami rynku kapitałowego i ekspertami zajmującymi się tematyką istotną dla funkcjonowania spółek
giełdowych
• bieżący dostęp członków SEG do informacji o ważnych dla spółek giełdowych zmianach w prawie oraz o pracach nad tworzeniem regulacji rynku kapitałowego
Ponadto Emitent przystępujący do Stowarzyszenia:
• bierze udział w forum wymiany informacji i doświadczeń, poprzez uczestnictwo w spotkaniach skierowanych do osób zatrudnionych w poszczególnych obszarach spółki:
- członków Rad Nadzorczych, - członków Zarządów, - pracowników działów: księgowości, finansów, relacji inwestorskich oraz prawa i zarządzania ryzykiem etc.
• otrzymuje dostęp do specjalnych zasobów serwisu, w tym SEGnet – aktualnych aktów prawnych, opinii i konsultacji dotyczących rynku
• uzyskuje możliwości otrzymywania bezpłatnych raportów publikowanych we współpracy z audytorami, kancelariami prawnymi, Giełdą Papierów Wartościowych oraz innymi
instytucjami rynku
• korzysta z możliwości podnoszenia poziomu wiedzy na temat zasad funkcjonowania rynku kapitałowego,
• posługuje się przywilejem używania logo Stowarzyszenia oraz formuły: „Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych” na drukach firmowych, w internecie i e-mail,
w broszurach, biuletynach i pismach,
• ma możliwość zamieszczania danych korporacyjnych takich jako logo spółki i dane teleadresowe na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Więcej na: www.seg.org.pl
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Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte
Global Services Holdings Limited, Deloitte Touche Tohmatsu Verein, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie świadczą tym
samym, ani nie przedstawiają w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych
czy innych. Nie należy także wyłącznie na podstawie zawartych tu informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa
działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych powinni Państwo skorzystać
z porady profesjonalnego doradcy. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings
Limited, Deloitte Touche Tohmatsu Verein, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek
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