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Streszczenie 

 Zmiany do standardu zapewniają dodatkowe zwolnienia dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy 

poprzez: 

 

– zmianę daty prospektywnego zastosowania wyksięgowywania aktywów i zobowiązań finansowych  

z „1 stycznia 2004” roku na „dzień przejścia na MSSF”, tak aby jednostki stosujące MSSF po raz 

pierwszy nie musiały retrospektywnie stosować wymogów wyksięgowania zawartych w MSR 39  

w odniesieniu do okresów wcześniejszych; 

 

– zwolnienie jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy z obowiązku przeliczania początkowych 

(„pierwszego dnia”) zysków i strat z transakcji zawartych przed dniem przejścia na MSSF.  

 Zmiany te obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku  

lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania. 

 

 

Wstęp 

  

Dnia 20 grudnia 2010 roku Rada Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała 

poprawki do MSSF 1 pt. „Eliminacja sztywnych 

terminów dla jednostek stosujących MSSF  

po raz pierwszy”. 

 

Postanowienia przejściowe zawarte w innych 

standardach nie dotyczą jednostek stosujących 

MSSF po raz pierwszy, ponieważ podlegają one 

wymogom MSSF 1 „Zastosowanie 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 

Finansowej po raz pierwszy”. Dwie kwestie jednak 

(wyksięgowanie aktywów i zobowiązań finansowych 

oraz początkowe zyski i straty) MSSF 1 traktuje 

dokładnie tak, jak postanowienia przejściowe  

MSR 39 – stosując wymóg prospektywnego 

zastosowania wobec transakcji zawartych po dniu  

1 stycznia 2004 roku. Data ta ma związek z etapami 

opracowywania MSR 39, ale w miarę upływu czasu 

staje się coraz mniej zasadna.  

 

 

Poprawki przedstawiają się następująco: 

 

 Akapit B2 MSSF 1 został zmieniony: datę 

„1 stycznia 2004” roku zastąpiono 

sformułowaniem „data przejścia na MSSF”.   

 

 Akapit D20 MSSF 1 został tak zmieniony, 

by umożliwić prospektywne zastosowanie  

 

transakcji zawartych „w dniu przejścia na 

MSSF lub po tej dacie” zamiast 

„25 października 2002 roku”  

lub „1 stycznia 2004 roku”.  

 

RMSR wprowadziła tę zmianę, ponieważ data 

1 stycznia 2004 roku nie jest już adekwatna 

w odniesieniu do sprawozdań finansowych czy 

jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy 

w systemach prawnych, które już przeszły 

lub planują przejście na MSSF, a koszty przeliczenia 

transakcji zawartych w okresie kilku lat 

przewyższyłyby ewentualne korzyści. 

 

 

Spostrzeżenia 

Jednostki stosujące MSSF po raz pierwszy będą 

nadal mogły stosować kryteria wyksięgowywania 

zawarte w MSR 39 retrospektywnie począwszy 

od wcześniejszej daty, pod warunkiem, że informacje 

konieczne przy zastosowaniu MSR 39 do aktywów 

i zobowiązań finansowych wyksięgowanych wskutek 

transakcji zawartych przed datą przejścia na MSSF 

uzyskano w momencie ich wstępnego rozliczenia. 

 

 

Data wejścia w życie 

 

Zmiany te obowiązują w odniesieniu do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku 

lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego 

zastosowania.

I. RMSR wydaje poprawki do MSSF – 

eliminacja sztywnych terminów w przypadku 

zastosowania MSSF po raz pierwszy  
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Streszczenie 

 Poprawki te stanowią dodatkowe wskazówki dla jednostek, które po okresie ciężkiej hiperinflacji powracają  

do stosowania MSSF lub stosują je po raz pierwszy.  

 Zgodnie z poprawkami, jednostki, które przechodzą na MSSF w dniu normalizacji waluty funkcjonalnej  

lub po tej dacie mogą zdecydować, czy wycenią aktywa i zobowiązania w wartości godziwej na dzień 

przejścia na MSSF i wykorzystają tę wartość godziwą jako koszt zakładany tych aktywów i zobowiązań  

w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym zgodnie z MSSF. 

 Jeżeli data normalizacji waluty funkcjonalnej przypada w dwunastomiesięcznym okresie porównawczym, 

okres ten może być krótszy niż 12 miesięcy, pod warunkiem, że jednostka przedstawi kompletne 

sprawozdanie finansowe za ten okres.  

 Jednostki korzystające z tego ułatwienia powinny opisać, jak i dlaczego ich waluta funkcjonalna wpadła  

w ciężką hiperinflację oraz okoliczności wychodzenia z tego stanu.  

 Zmiany te obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku  

lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania. 

 

 

Wstęp 

 

Dnia 20 grudnia 2010 roku RMSR opublikowała 

poprawki do MSSF 1 pt. „Ciężka hiperinflacja” 

stanowiące wytyczne dla jednostek działających 

w systemach gospodarczych wychodzących 

z hiperinflacji, które powracają do prezentacji 

sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF 

lub stosują je po raz pierwszy.  

  

 

Ciężka hiperinflacja 

 

Waluta gospodarki cierpiącej wskutek hiperinflacji 

podlega „ciężkiej hiperinflacji” w przypadku łącznego 

występowania obu niżej wymienionych zjawisk:  

 

 nie istnieje ogólny indeks cen dotyczący 

transakcji i sald wyrażonych w danej walucie 

dla wszystkich jednostek; 

 

 waluta podlegająca hiperinflacji nie jest 

wymienialna na inną, stosunkowo stabilną 

walutę.  

 

 

 „Data normalizacji waluty funkcjonalnej" to dzień, 

w którym powyższe cechy nie występują, a zatem 

waluta nie podlega już ciężkiej hiperinflacji, albo też 

dzień, w którym jednostka zmienia walutę 

funkcjonalną na taką, która nie podlega ostrej 

hiperinflacji.  

 

Poprawka ta rozszerza MSSF 1 „Zastosowanie 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 

Finansowej po raz pierwszy” o klauzulę, która 

stanowi, że jednostka przechodząca na MSSF 

na dzień normalizacji waluty lub po tej dacie może 

zdecydować się na wycenę wcześniej posiadanych 

aktywów i zobowiązań w wartości godziwej na dzień 

przejścia na MSSF oraz wykorzystanie tej wartości 

godziwej jako kosztu zakładanego tych aktywów 

i zobowiązań w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

na początek okresu sporządzonym zgodnie z MSSF. 

 

 

Spostrzeżenia 

Możliwość wykorzystania wartości godziwej jako 

kosztu zakładanego dotyczy tylko aktywów 

i zobowiązań znajdujących się w posiadaniu 

jednostki przed datą normalizacji waluty 

funkcjonalnej. Nie można stosować jej do aktywów 

i zobowiązań posiadanych przez jednostkę na dzień 

przejścia na MSSF. Ponadto jeżeli waluta 

funkcjonalna jednostki dominującej podlega ciężkiej 

hiperinflacji, ale zjawisko to nie dotyczy waluty 

funkcjonalnej jednostki zależnej, ta ostatnia nie może 

skorzystać z tej możliwości.  

 

 

II. RMSR wydaje poprawki do MSSF 1  

dotyczące zastosowania MSSF  

po raz pierwszy po okresie ciężkiej 

hiperinflacji 
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Wszelkie korekty wynikające z podjęcia takiej decyzji 

ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym 

na dzień przejścia na MSSF i muszą zostać 

uzupełnione w wyjaśnienie sposobu i przyczyn 

powstania i ustania ciężkiej hiperinflacji waluty 

funkcjonalnej. 

 

Jeżeli data normalizacji waluty funkcjonalnej 

przypada w dwunastomiesięcznym okresie 

porównawczym, okres ten może być krótszy niż 

12 miesięcy, pod warunkiem, że jednostka 

przedstawi kompletne sprawozdanie finansowe 

za ten okres (zgodnie z wymogami MSR 1.10). 

Należy rozważyć, czy w takich okolicznościach 

ujawnienie danych porównawczych spoza MSSF 

zgodnie z MSSF 1.22 dostarczyłoby bardziej 

przydatnych informacji użytkownikom sprawozdania 

finansowego. 

 

 

Data wejścia w życie 

 

Poprawki te obowiązują w odniesieniu do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku 

lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego 

zastosowania. 
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Streszczenie 

 Poprawki polegają na zwolnieniu z ogólnych wymogów MSR 12 nieruchomości inwestycyjnych 

wycenianych z zastosowaniem modelu wartości godziwej w ramach MSR 40 „Nieruchomości 

inwestycyjne”.  

 Dla celów wyceny podatku odroczonego poprawki wprowadzają założenie, że wartość bilansowa 

takiego składnika aktywów zostanie w pełni odzyskana w drodze sprzedaży. 

 Założenie to można odrzucić, jeśli nieruchomość inwestycyjna podlega amortyzacji i przetrzymywany 

jest zgodnie z modelem działalności biznesowej, którego celem jest wykorzystanie zasadniczo 

wszystkich korzyści ekonomicznych przez jej okres użytkowania, nie zaś sprzedaż.  

 Wyjątek ten dotyczy również nieruchomości inwestycyjnych przejętych w toku połączenia jednostek 

gospodarczych, jeżeli jednostka przejmująca po połączeniu jednostek gospodarczych stosuje model 

wartości godziwej zawarty w MSR 40. 

 Poprawki przenoszą do MSR 12 wymagania zawarte w SKI-21 „Podatek dochodowy – realizacja 

wartości przeszacowanych aktywów, które nie podlegają amortyzacji", tj. oparcie wyceny podatku 

odroczonego z tytułu składnika aktywów niepodlegających amortyzacji przy pomocy modelu 

przeszacowania zawartego w MSR 16 o cenę sprzedaży. 

 Poprawki te obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku 

lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania. 

 

 

Wstęp 

 

Dnia 20 grudnia 2010 roku RMSR opublikowała 

poprawki do MSR 12 pt. „Podatek odroczony: 

realizacja aktywów".  Poprawki te wprowadzają 

zwolnienie od ogólnej zasady zawartej w MSR 12, 

zgodnie z którą wycena aktywów i zobowiązań z 

tytułu odroczonego podatku powinna uwzględniać 

konsekwencje podatkowe planowanego przez 

jednostkę sposobu odzyskania wartości bilansowej 

składnika aktywów. 

 

Wydano w odpowiedzi na uwagi krytyczne, 

że zastosowanie tej zasady może być trudne 

lub nacechowane subiektywizmem, w szczególności 

w odniesieniu do nieruchomości inwestycyjnych 

wycenianych w wartości godziwej, ponieważ 

jednostka może planować utrzymanie danego 

składnika aktywów przez czas nieokreślony, 

w którym uzyska zarówno dochody z najmu, jak 

i zwiększenie wartości kapitału. Zyski i straty z tytułu 

sprzedaży danego składnika aktywów mogą być 

opodatkowane według stawki odmiennej niż stawka 

opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu jego 

użytkowania. Ponadto prawo podatkowe może 

przypisać temu samemu składnikowi aktywów różne 

podstawy opodatkowania w zależności od sposobu 

odzyskania jego wartości. W niektórych systemach 

może to być na przykład podstawa kosztowa plus 

indeksacja inflacyjna lub z tytułu zbycia, ale bez 

możliwości amortyzacji lub z amortyzacją 

ograniczoną do kwoty kosztu pierwotnego. Takie 

sytuacje powodują zamieszanie i niekonsekwencje 

w praktycznym zastosowaniu tej zasady. 

 

W odpowiedzi na te zastrzeżenia Rada dopuściła 

wyjątek od tej zasady w sytuacji, kiedy aktywa 

lub zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 

nalicza się od nieruchomości inwestycyjnej 

wycenianej zgodnie z modelem wartości godziwej 

zawartym w MSR 40 oraz od nieruchomości 

inwestycyjnych przejętych w wyniku połączenia 

jednostek gospodarczych, wycenianych następnie 

zgodnie z modelem wartości godziwej z MSR 40.  

 

Poprawki wprowadzają założenie, że wartość 

bilansowa takiego składnika aktywów zostanie 

w pełni odzyskana w transakcji sprzedaży. 

 

Założenie to można odrzucić, jeśli nieruchomość 

inwestycyjna podlega amortyzacji i utrzymywany 

zgodnie z modelem działalności biznesowej, którego 

celem jest wykorzystanie zasadniczo wszystkich 

korzyści ekonomicznych przez okres użytkowania, 

nie zaś sprzedaż. 

  

III. RMSR wydaje poprawki do MSR 12  



 6 

 

Spostrzeżenia 

Ponieważ założenie można odrzucić wyłącznie 

w odniesieniu do nieruchomości inwestycyjnej 

podlegającej amortyzacji, zasady nie stosuje się 

w odniesieniu do gruntu stanowiącego element takiej 

nieruchomości. Wobec tego podmioty, które są 

w stanie odrzucić to założenie, będą musiały 

podzielić nieruchomości inwestycyjne na elementy 

podlegające i niepodlegające amortyzacji 

i dla każdego z nich oddzielnie wyliczyć podatek 

odroczony.  

 

 

W projekcie standardu wydanym w październiku 

RMSR proponowała dopuszczenie wyjątku 

w odniesieniu do rzeczowych aktywów trwałych  

oraz wartości niematerialnych wycenianych 

odpowiednio przy pomocy modelu przeszacowania 

zawartego w MSR 16 "Rzeczowe aktywa trwałe" 

i MSR 38 "Wartości niematerialne ".   

Wielu respondentów nie zgodziło się z tą propozycją, 

wobec czego Rada ograniczyła zakres zwolnienia 

do nieruchomości inwestycyjnych wycenianych 

zgodnie z modelem wartości godziwej zawartym 

w MSR 40.  

 

 

Spostrzeżenia 

Jednostki posiadające nieruchomości inwestycyjne 

rozliczane metodą wartości godziwej zgodnie  

z MSR 40 w systemach podatkowych, gdzie 

transakcje sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 

nie są opodatkowane, nie ujmują podatku 

odroczonego od różnic przejściowych wynikających 

z zysków lub strat wartości godziwej (chyba że 

założenie zostało odrzucone). Powodem jest brak 

skutków podatkowych odzyskania całości wartości 

składnika aktywów poprzez sprzedaż, bez względu 

na to, czy jednostka zamierza wykorzystać go jako 

źródło dochodów z najmu w okresie poprzedzającym 

sprzedaż. 

 

 

Okres przejściowy 

 

Poprawki do MSR 12 należy zastosować 

retrospektywnie, zatem wymagane jest 

retrospektywne przekształcenie wszystkich aktywów 

i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego wchodzących w ich zakres,  

w tym aktywów i zobowiązań ujętych początkowo  

w ramach połączenia jednostek gospodarczych. 

 

Poprawki obejmują również wymagania zawarte 

w SKI-21 „Podatek dochodowy – realizacja wartości 

przeszacowanych aktywów, które nie podlegają 

amortyzacji" (z uwzględnieniem wprowadzonego 

założenia), tj. oparcie wyceny podatku odroczonego 

z tytułu składnika aktywów niepodlegających 

amortyzacji przy pomocy modelu przeszacowania 

zawartego w MSR 16 o cenę sprzedaży.  

Wobec tego SKI-21 ulega wycofaniu.  

 

 

Data wejścia w życie 

 

Poprawki te obowiązują w odniesieniu do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku 

lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego 

zastosowania. 
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* Podano istotne daty zatwierdzenia standardów przez UE dla sytuacji, gdy data zatwierdzenia standardów przez UE może być bliska daty 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

 

 

 

 

 

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 interpretacjach oraz praktyczne materiały źródłowe. 

www.iasb.org 

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) 

www.ifac.org 

Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) 

 

 

US GAAP  

www.fasb.org 

Amerykańska Rada ds. Standardów Rachunkowości 

www.sec.gov 

Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd USA  

 

 

Polskie Standardy Rachunkowości 

www.mf.gov.pl 

Ministerstwo Finansów 

www.kpwig.gov.pl 

Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd 

www.kibr.org.pl 

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów 

www.skwp.org.pl   

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

 

 

Unia Europejska  

www.europa.eu.int 

Unia Europejska (strona główna) 

www.efrag.org 

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej 

www.fee.be  

Europejska Federacja Księgowych 

www.cesr-eu.org 

Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych 

 

 

Deloitte 

www.deloitte.com/pl/audyt 

Dodatkowe informacje dotyczące usług, programów, szkoleń  

i publikacji  

 

 

www.deloitte.com/pl  

Deloitte Polska 

www.deloitte.com 

Deloitte Global 

 

Nazwa Standardu Tytuł 

Obowiązujący                  

w odniesieniu do 

okresów rocznych 

rozpoczynających się  

(lub później) 

Zatwierdzony* lub  

oczekuje się zatwierdzenia               

(wg raportu EFRAG  

z dnia 22 lutego 2011) 

MSSF 9 (listopad 2009) Instrumenty finansowe 1 styczeń 2013 Nie określono jeszcze terminu 

Doroczne poprawki do MSSF 

(maj 2010) 
Doroczne poprawki do MSSF 2010 

1 lipiec 2010  

lub 1 styczeń 2011 

(zależnie od standardu) 

18 luty 2011  

Zmiany do MSSF 7 

(październik 2010) 

Instrumenty finansowe: ujawnianie 

informacji 
1 lipiec 2011 II kwartał 2011 

Zmiany do MSSF 1 

(grudzień 2010) 

Ciężka Hiperinflacja i usunięcie 

sztywnych terminów dla 

stosujących MSSF po raz pierwszy 

1 lipiec 2011 III kwartał 2011 

Zmiany do MSR 12  

(grudzień 2010) 

Podatek odroczony: realizacja 

aktywów 
1 styczeń 2012 III kwartał 2011 

Przydatne linki 

MSSF które jeszcze nie weszły w życie         

albo nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE 

http://www.deloitte.com/pl/MSSF
http://www.iasplus.com/
http://www.iasb.org/
http://www.ifac.org/
http://www.fasb.org/
http://www.sec.gov/
http://www.mf.gov.pl/
http://www.kpwig.gov.pl/
http://www.kibr.org.pl/
http://www.skwp.org.pl/
http://www.europa.eu.int/
http://www.efrag.org/
http://www.fee.be/
http://www.cesr-eu.org/
http://www.deloitte.com/pl/audyt
http://www.deloitte.com/pl
http://www.deloitte.com/
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Nasze publikacje poświęcone MSSF w języku polskim 

Tytuł Opis 

 

Praktyczny przewodnik  

po MSSF 2011 

 

 

 

 

 

Przewodnik zawiera streszczenia zapisów wszystkich MSSF z uwzględnieniem zmian 

w MSSF wydanych do końca października 2010 r. oraz porównanie z Ustawą  

o rachunkowości (PSR). 

 

 

Wzór skonsolidowanego 

sprawozdania zgodnego  

z MSSF za rok zakończony  

31 grudnia 2010 roku 

 

 

 

Wzór skonsolidowanego sprawozdania finansowego opracowany w celu zilustrowania 

ujawnień wymaganych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 

Finansowej (MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską,  

dla sprawozdań finansowych sporządzanych za okresy rozpoczynające się  

w dniu 1 stycznia 2010 roku i później. 

 

 

Lista kontrolna ujawnień 

wymaganych w sprawozdaniach 

finansowych wg MSSF 

sporządzonych według stanu  

na 31 grudnia 2010 roku 

 

 

Lista kontrolna stanowiąca podsumowanie wymogów Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dotyczących ujawnień i prezentacji.  

Lista kontrolna jest narzędziem pomagającym użytkownikom w stwierdzeniu,  

czy zostały spełnione wymogi MSSF dotyczące prezentacji i ujawniania.  

Nie obejmuje natomiast wymogów MSSF dotyczących ujęcia i wyceny. 

 

 

Przewodnik po znowelizowanych 

standardach MSSF 3 i MSR 27 

Połączenie jednostek 

gospodarczych i zmiany struktury 

własnościowej 

 

 

Przewodnik poświęcony jest przede wszystkim sposobom rozliczania połączeń 

jednostek gospodarczych zgodnie z MSSF 3(2008). 

W odpowiednich miejscach zawiera on odniesienia do MSR 27(2008)  

– w szczególności w odniesieniu do definicji kontroli, rozliczania udziałów 

niesprawujących kontroli oraz zmian struktury własnościowej. 

 

 

Przewodnik po MSR 34 

Śródroczna sprawozdawczość 

finansowa 

 

 

Przewodnik ten omawia Standard jako całokształt, wytyczne zastosowania Standardu 

oraz przedstawia liczne praktyczne przykłady. Dodatkowo Przewodnik ten zawiera 

wzorcowe śródroczne sprawozdanie finansowe mające na celu zilustrowanie 

wymogów prezentacji i ujawnień informacji dodatkowych w myśl MSR 34  

jak i Listę kontrolną zgodności z Standardem. 

 

 

Przewodnik po MSSF 8  

Segmenty Operacyjne 

 

 

 

 

 

Publikacja przedstawia najważniejsze zasady związane z implementacją  

i zastosowaniem MSSF 8, wykorzystując liczne przykłady zastosowania 

poszczególnych rozwiązań zawartych w standardzie, jak również przykładowe  

formy prezentacji danych o segmentach operacyjnych. 

 

 

Publikacje można uzyskać bezpłatnie na stronie Deloitte: www.deloitte.com/pl/MSSF 

oraz IAS Plus: www.iasplus.com/country/poland.htm. 

 

  

Nasze publikacje 

http://www.deloitte.com/pl/MSSF
http://iasplus.com/country/poland.htm
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Więcej informacji można uzyskać od członków  

Zespołu Technicznego Deloitte Audyt. 

 

Członkowie Zespołu Technicznego Deloitte Audyt: 
 

 

 

 

 

 

 

Piotr Sokołowski 

Partner 

E-mail:  

psokolowski@deloitteCE.com  

 

 

 

 

 

 

 
 

Marcin Samolik 

Starszy Menedżer 

E-mail:  

msamolik@deloitteCE.com 

 

 

 

 

 

 
 

Przemysław Zawadzki 

Menedżer 

E-mail:  

pzawadzki@deloitteCE.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paweł Tendera 

Starszy Specjalista 

E-mail: 

ptendera@deloitteCE.com 
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Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. 169 000 pracowników Deloitte na 
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Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa 
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prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć 

na stronie www.deloitte.com/pl/onas. 

 

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 
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