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Spostrzeżenie 
Zakres zmian jest ograniczony. Nie zawierają one wytycznych dotyczących liczby 
wspólnych transakcji, w których dokonywane jest nabycie udziałów we wspólnym 
działaniu, takich jak wniesienie składnika aktywów jako aportu, niebędącym 
przedsięwzięciem w momencie utworzenia wspólnego działania. 

RMSR wydaje zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia 
umowne” dotyczące rozliczania transakcji nabycia udziałów 
we wspólnych działaniach 

Streszczenie

• Zmiany precyzują sposób rozliczania przez stronę transakcji nabycia udziałów we 
wspólnych działaniach, jeżeli działalność ta stanowi przedsięwzięcie. Zmieniona 
wersja MSSF 11 wymaga, by transakcje takie rozliczać zgodnie z regulacjami 
dotyczącymi połączeń przedsięwzięć z MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” 
i innymi standardami. 

• Przedstawia się informacje, których ujawnienia wymagają standardy dotyczące 
połączeń przedsięwzięć. 

• Największe znaczenie będzie miało ujęcie wartości firmy (w przypadku, kiedy 
kwota przekazanej zapłaty przekracza wartość możliwych do zidentyfikowania 
aktywów netto) oraz ujmowanie aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego 
podatku. 

• Zmiany dotyczą nie tylko transakcji nabycia udziałów we wspólnych działaniach, 
ale również przypadków wniesienia przedsięwzięcia jako aportu do wspólnego 
działania w momencie jego utworzenia. 

• Wprowadzono również pewne zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 
pierwszy”. 

• Poprawki mają zastosowanie prospektywne i wchodzą w życie 1 stycznia 2016 
roku, z możliwością wcześniejszego zastosowania. 

Dlaczego wydano te poprawki? 
Jednostka sprawozdawcza ma obowiązek ujęcia udziałów 
we wspólnym działaniu zgodnie z MSSF 11 „Wspólne 
ustalenia umowne” jako wartość swojego udziału 
w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach 
tego działania. Jednakże ani MSSF 11, ani jego poprzednik 
MSR 31 „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach” nie 
zawierają wytycznych dotyczących rozliczania nabycia 
udziałów we wspólnym działaniu, w którym działalność 
stanowi przedsięwzięcie. Tego rodzaju transakcje rozliczano 
w praktyce na różne sposoby. Niektóre jednostki stosowały 
zasady dotyczące połączenia przedsięwzięć, inne jednostki 
alokowały całkowity koszt nabycia na bazie relatywnych 
wartości godziwych aktywów i zobowiązań wspólnego 
działania. 

Skutkowało to np. ujmowaniem premii dodawanej do 
wartości godziwej aktywów netto jako wartości firmy, 
w innych zaś przypadkach dochodziło do alokacji wartości 
na możliwe do zidentyfikowania składniki aktywów. RMSR 
obawiała się, że tych rozbieżności nie da się wyeliminować 
ze względu na brak odpowiednich wytycznych w MSSF 11. 
Wobec tego wprowadziła poprawki dotyczące rozliczania 
takich transakcji. 

Zakres zmian 
Poprawki dotyczą rozliczania transakcji nabycia udziałów 
we wspólnych działaniach, w których działalność stanowi 
przedsięwzięcie zgodnie z definicją w MSSF 3 „Połączenia 
przedsięwzięć”. Wytyczne te obowiązują zarówno dla 
transakcji nabycia udziałów przez nowego udziałowca, jak 
i zwiększenia już posiadanych udziałów. 

Zmiany dotyczą również przypadków nabycia udziałów we 
wspólnych działaniach na dzień ich utworzenia w zamian 
za wniesienie przedsięwzięcia jako aportu. Nie obejmują 
jednak sytuacji, w których nie występuje przedsięwzięcie, 
tj. kiedy do wspólnego działania w momencie jego 
utworzenia nie wnosi się przedsięwzięcia jako aportu, lecz 
utworzenie wspólnego działania jest zbieżne z założeniem 
przedsięwzięcia. 

Zmiany nie dotyczą nabycia udziałów we wspólnym 
działaniu, jeśli strony pozostają pod wspólną kontrolą 
zarówno przed, jak i po transakcji, a kontrola ta nie jest 
tymczasowa.
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Spostrzeżenie 
Zmiany do MSSF 11 mają zastosowanie prospektywne, 
tj. obowiązują od początku pierwszego okresu, 
w którym je zastosowano. Wobec tego transakcje 
nabycia udziałów we wspólnym działaniu ujęte 
w okresach porównawczych nie podlegają 
przekształceniu. 

Jakie zmiany spowoduje wprowadzenie zmian? 
Zmiany do MSSF 11 wymagają zastosowania zasad 
ujmowania połączeń przedsięwzięć zgodnie z MSSF 3 
„Połączenia przedsięwzięć” przy rozliczaniu transakcji 
nabycia udziałów we wspólnym działaniu w których 
działalność stanowi przedsięwzięcie. Wobec tego, 
w zakresie posiadanych udziałów we wspólnym działaniu, 
strony wspólnego działania są zobowiązane do: 

(i) wyceny możliwych do zidentyfikowania aktywów 
i zobowiązań w wartości godziwej (poza wyjątkami 
wskazanymi w MSSF 3 i w innych standardach); 

(ii) ujęcia kosztów związanych z nabyciem w kosztach 
(z wyjątkiem kosztów emisji papierów dłużnych lub 
kapitałowych); 

(iii) ujęcia aktywów i zobowiązań z tytułu podatku 
odroczonego (z wyjątkiem zobowiązań z tytułu 
podatku odroczonego wynikających z początkowego 
ujęcia wartości firmy); 

(iv) ujęcia wartości firmy wynikającej z nadwyżki kwoty 
przekazanej zapłaty nad wartością możliwych do 
zidentyfikowania aktywów netto na dzień nabycia; 

(v) corocznego przeprowadzania testów na utratę 
wartości ośrodka generującego przepływy pieniężne, 
do którego alokowano wartość firmy. 

Jednostka sprawozdawcza ma również obowiązek 
ujawnienia informacji wymaganych przez MSSF 3 i inne 
standardy dotyczące połączeń przedsięwzięć. 

Jeżeli jednostka nabywa dodatkowe udziały we wspólnym 
działaniu, poprzednio posiadane udziały nie podlegają 
przeszacowaniu. 

Wprowadzono również zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej po raz pierwszy”, tak aby standard ten dotyczył 
również dokonanych w poprzednich okresach transakcji 
nabycia udziałów we wspólnych działaniach, w których 
działalność stanowi przedsięwzięcie.

Data wejścia w życie 
Zmiany mają zastosowanie prospektywne i dotyczą 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2016 roku lub później, z możliwością wcześniejszego 
zastosowania. Jeśli jednostka sprawozdawcza zdecyduje się 
na wcześniejsze zastosowanie, należy ten fakt ujawnić. 

Zmiany do MSSF 1 obowiązują w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub po 
tej dacie. W przypadku wcześniejszego zastosowania 
zmienionej wersji MSSF 11 obowiązuje również 
wcześniejsze zastosowanie zmian do MSSF 1. 
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Dlaczego wydano te modyfikacje?
RMSR otrzymała wnioski o wytyczne dotyczące sposobu 
wyznaczania właściwej metody amortyzacji aktywów 
niematerialnych związanych z koncesjami na świadczenie 
usług wchodzącymi w zakres KIMSF 12 „Umowy na usługi 
koncesjonowane”. Rada stwierdziła, że kwestia dotyczy 
nie tylko tego rodzaju umów, ale również wszystkich 
aktywów trwałych i niematerialnych o zdefiniowanych 
okresach użyteczności. Wobec tego zdecydowano się 
na zastosowanie szerokiego podejścia, obejmującego 
modyfikację MSR 16 i MSR 38 w celu precyzyjnego 
określenia dopuszczalnych metod amortyzacji. 

Data wejścia w życie
Poprawki te mają zastosowanie prospektywne i dotyczą 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 
roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego 
zastosowania. Jeśli jednostka zdecyduje się na wcześniejsze 
zastosowanie, należy ten fakt ujawnić. 

Modyfikacje nie dostarczają szczegółowych wskazówek 
w zakresie przepisów przejściowych. 

Jakie zmiany spowoduje wprowadzenie 
modyfikacji?
Modyfikacja MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
Rada zdecydowała się na modyfikację MSR 16, która 
wprowadza jednoznaczny zakaz amortyzowania 
rzeczowych aktywów trwałych w oparciu o przychody. 
Amortyzacja powinna odzwierciedlać oczekiwany 
sposób konsumpcji przyszłych korzyści ekonomicznych 
generowanych przez dany składnik aktywów. Metoda 
amortyzacji w oparciu o przychody polega na alokowaniu 
umarzalnej wartości składnika aktywów w zależności 
od przychodów wygenerowanych w danym okresie 
sprawozdawczym, jako proporcji łącznych przychodów 
prognozowanych na cały okres ekonomicznej użyteczności 
danego składnika aktywów. 

Zmienione przepisy stanowią, że na poziom przychodów 
wpływa szereg czynników, z których nie wszystkie są 
powiązane ze sposobem użytkowania lub zużywania 
danego składnika aktywów. Wskazuje się tu przykłady 
innych danych wejściowych i procesów, takich jak 
prowadzenie sprzedaży, zmiany wielkości sprzedaży i cen 
czy inflację. Wobec tego przychody są odzwierciedleniem 
wzorca korzyści ekonomicznych generowanych w toku 
prowadzenia działalności, nie zaś korzyści ekonomicznych 
konsumowanych w okresie użyteczności danego składnika 
aktywów.

Zmodyfikowany standard wyjaśnia również, że 
przyszły spadek cen sprzedaży produkcji generowanej 
z wykorzystaniem danego składnika aktywów może 
wskazywać na jego techniczne czy ekonomiczne 
zużycie, a zatem na możliwość redukcji przyszłych 
korzyści ekonomicznych zawartych w tym składniku 
aktywów. W Uzasadnieniu Wniosków potwierdza się, 
że dopuszczalne jest zastosowanie degresywnej metody 
amortyzacji w celu odzwierciedlenia redukcji korzyści 
ekonomicznych generowanych przez dany składnik 
aktywów.

RMSR wprowadza modyfikacje do MSR 16 i MSR 38 
w celu doprecyzowania dopuszczalnych metod amortyzacji

Streszczenie

• Zmodyfikowany MSR 16 zabrania stosowania metody amortyzacji w oparciu 
o przychody w odniesieniu do rzeczowych aktywów trwałych.

• Zmodyfikowany MSR 38 wprowadza założenie, że przychody nie stanowią 
odpowiedniej podstawy amortyzacji składnika aktywów niematerialnych. 
Założenie to można odrzucić tylko w dwóch przypadkach: (a) jeżeli składnik 
aktywów niematerialnych przedstawiony jest jako miernik przychodów oraz 
(b) jeżeli przychody z danego składnika aktywów niematerialnych są silnie 
skorelowane z konsumpcją korzyści ekonomicznych zawartych w tych aktywach. 

• Wprowadzono wytyczne, które precyzują, że prognozowany przyszły spadek 
cen sprzedaży może być wskaźnikiem spadku wartości przyszłych korzyści 
ekonomicznych, zawartych w danym składniku aktywów. 

• Proponowane zmiany mają zastosowanie prospektywne i dotyczą okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później, z możliwością 
wcześniejszego zastosowania.

Spostrzeżenie 
W projekcie poprawek proponowano, by 
w Uzasadnieniu Wniosków znalazło się stwierdzenie, 
iż w ściśle określonych sytuacjach metoda amortyzacji 
w oparciu o przychody dałaby taki sam wynik, 
jak amortyzacja metodą naturalną. Oceniający 
projekt respondenci uznali to jednak za sprzeczne 
z proponowanymi zmianami do Standardu. Wobec 
tego Rada zdecydowała się ostatecznie na wycofanie 
tego akapitu z Uzasadnienia Wniosków. 
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Modyfikacja MSR 38 „Aktywa niematerialne”
Do MSR 38 wprowadzono założenie, że metoda 
amortyzacji aktywów niematerialnych w oparciu 
o przychody jest niewłaściwa z tych samych powodów, 
co w przypadku rzeczowych aktywów trwałych, 
przedstawionych przy omówieniu zmian do MSR 16. 

Założenie to jednak można odrzucić w dwóch przypadkach:

- jeżeli składnik aktywów niematerialnych przedstawiony 
jest jako miernik przychodów, tj. jeżeli głównym 
czynnikiem ograniczającym wpływającym na wartość 
danych aktywów niematerialnych jest osiągnięcie 
umownie wyznaczonego progu przychodów albo

- jeżeli można wykazać, że przychody z danego składnika 
aktywów niematerialnych są silnie skorelowane 
z konsumpcją korzyści ekonomicznych zawartych w tych 
aktywach.

W takich sytuacjach, prognozowane przychody 
generowane przez dany składnik aktywów niematerialnych 
mogą stanowić podstawę do amortyzacji tych aktywów. 

Zmienione przepisy wyjaśniają, że głównym czynnikiem 
ograniczającym może być wyznaczony okres czasu, 
wielkość produkcji lub określona suma wygenerowanych 
przychodów. Przedstawiono dwa przykłady, w których 
próg wartości przychodów jest głównym czynnikiem 
ograniczającym charakterystycznym dla danego składnika 
aktywów niematerialnych: koncesje na eksploatację kopalni 
złota i pobieranie opłat za korzystanie z drogi dojazdowej, 
które wygasają, kiedy odpowiednio suma przychodów ze 
sprzedaży złota lub opłat za korzystanie z drogi osiągnie 
wyznaczony próg. Wskazanie głównego czynnika 
ograniczającego charakterystycznego dla danego składnika 
aktywów niematerialnych może być punktem wyjścia do 
wyznaczenia odpowiedniej podstawy amortyzacji. Tak 
jednak nie musi być, jeżeli inna metoda amortyzacji lepiej 
odzwierciedla oczekiwany sposób konsumpcji korzyści 
ekonomicznych. 

Zmieniony MSR 38 zawiera te same wytyczne, co 
zmieniony MSR 16, w którym wyjaśnia się, że przyszły 
spadek cen sprzedaży produktów wygenerowanych przy 
użyciu danego składnika aktywów może być wskaźnikiem 
spadku korzyści ekonomicznych zawartych w tym składniku 
aktywów.

Spostrzeżenie 
Poprawki do MSR 38 dotyczące amortyzacji w oparciu 
o przychody są mniej rygorystyczne niż odpowiednie 
zmiany wprowadzone do MSR 16. MSR 38 wprowadza 
założenie, które można odrzucić, zaś zmieniony MSR 16 
zabrania stosowania amortyzacji opartej o przychody. 
RMSR podkreśla, że sytuacja, w której dopuszcza 
się zastosowanie metody amortyzacji aktywów 
niematerialnych w oparciu o przychody nie dotyczy 
składników rzeczowych aktywów trwałych. 
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RMSR wprowadza zmiany do MSR 16 i MSR 41 w celu 
włączenia upraw roślinnych w zakres MSR 16

Streszczenie

• Wprowadzono wymóg, by aktywa biologiczne spełniające definicję upraw 
roślinnych rozliczać jako rzeczowe aktywa trwałe zgodnie z MSR 16. 

• Uprawy roślinne definiuje się jako żywe uprawy wykorzystywane do wytwarzania 
lub dostarczania produktów rolnych, w sytuacjach gdzie występuje znikome 
prawdopodobieństwo iż uprawy zostaną sprzedane jako produkty rolne 
(z wyjątkiem ich sprzedaży jako odpadu na koniec okresu życia produkcyjnego 
upraw). 

• Ze względu na koszty w okresie przejściowym dopuszcza się wykorzystanie 
wartości godziwej jako kosztu zakładanego upraw roślinnych. 

• Zmiany mają zastosowanie retrospektywne i dotyczą okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie, z możliwością 
wcześniejszego zastosowania.

Dlaczego wydano zmiany?
Przed ich wprowadzeniem MSR 41 wymagał wyceny 
wszystkich aktywów biologicznych w wartości godziwej 
pomniejszonej o koszty sprzedaży w oparciu o zasadę, 
że wycena w wartości godziwej najlepiej odzwierciedla 
przemianę biologiczną takich aktywów. 

RMSR uzyskała opinie użytkowników sprawozdań 
finansowych i jednostek sprawozdawczych, w których 
argumentowano, że wycena w wartości godziwej nie 
była odpowiednia w przypadku dojrzałych aktywów 
biologicznych służących do upraw, jako że nie podlegają 
dalszej przemianie biologicznej. Dojrzałe aktywa stają 
się aktywami produkcyjnymi, co zbliża je charakterem 
do maszyn wykorzystywanych w produkcji towarów, co 
w konsekwencji powinny być rozliczane zgodnie z MSR 16. 

RMSR uznała te uwagi i w czerwcu 2013 roku 
opublikowała projekt standardu ED/2013/8 „Rolnictwo: 
uprawy roślinne” proponując rozliczanie aktywów 
biologicznych spełniających definicję roślin produkcyjnych 
zgodnie z MSR 16. Właśnie ukończono prace nad tymi 
zmianami.

Data wejścia w życie
Zmiany dotyczą okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie, z możliwością 
wcześniejszego zastosowania. Jeśli dana jednostka 
zdecyduje się na wcześniejsze zastosowanie, należy 
ten fakt ujawnić. Zgodnie z MSR 8 „Zasady (polityka) 
rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych 
i korygowanie błędów” zmieniona wersja standardu ma 
zastosowanie retrospektywne. 

W przypadku zastosowania MSSF po raz pierwszy, 
jednostki mają możliwość zastosowania wartości godziwej 
upraw roślinnych jako kosztu zakładanego na początek 
najwcześniejszego prezentowanego okresu. 

Jednostki są zwolnione z obowiązku ujawniania danych 
ilościowych za bieżący okres wymaganych w par. 28(f) 
MSR 8, który dotyczy ujawniania kwot korekt wszystkich 
pozycji sprawozdań finansowych, które uległy zmianie. 
Istnieje jednak wymóg ujawniania tych danych za wszystkie 
poprzednie prezentowane okresy. 

Spostrzeżenie 
Zwolnienie to eliminuje konieczność prowadzenia 
podwójnej rachunkowości w roku zastosowania 
zmienionego standardu. 
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Co spowoduje wprowadzone zmiany?
Zmiany obejmują definicję upraw roślinnych i wprowadzają 
wymóg, by aktywa biologiczne spełniające tę definicję 
rozliczać jako rzeczowe aktywa trwałe zgodnie z MSR 
16. Wobec tego jednostka wycenia uprawy roślinne 
według kosztu po początkowym ujęciu lub w wartości 
przeszacowanej.

Uprawy roślinne definiuje się jako „żywą uprawę, która: 
a) jest wykorzystywana do produkcji lub dostarczania 
produktów rolnych;
b) oczekuje się, że dostarczy produkty rolne przez więcej niż 
jeden okres oraz
c) istnieje małe prawdopodobieństwo, że zostanie 
sprzedana jako produkt rolny, z wyjątkiem incydentalnej 
sprzedaży jako odpad.”

Produkty rosnące na uprawach roślinnych to aktywa 
biologiczne, które wycenia się w wartości godziwej 
pomniejszonej o koszty sprzedaży zgodnie MSR 41. 

Zmiany powodują, że dotacje rządowe związane 
z uprawami roślinnymi nie mieszczą się już w zakresie MSR 
41. Obecnie należy je rozliczać zgodnie z MSR 20 „Dotacje 
rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy 
rządowej”. 

Poza wyżej przedstawionymi modyfikacjami zakresu 
MSR 16 nie wprowadzono żadnych istotnych zmian, 
ponieważ zdaniem RMSR do upraw roślinnych można 
z powodzeniem zastosować ogólne zasady ujęte w tym 
standardzie.

Spostrzeżenie 
Niektóre aktywa biologiczne posiadają cechy upraw 
roślinnych jak i roślin konsumpcyjnych. Dotyczy to np. 
drzew, uprawianych zarówno jako źródło owoców 
(cecha upraw roślinnych), jak i surowiec do produkcji 
drewna (cecha roślin konsumpcyjnych). RMSR 
zdecydowała się ograniczyć zakres zmian do aktywów 
biologicznych wykorzystywanych wyłącznie jako uprawy 
roślinne. 

Rada wyłączyła z zakresu zmian również inwentarz żywy 
ponieważ zastosowanie modelu kosztowego byłoby 
w tym przypadku zbyt skomplikowane. Dodatkowo, 
zwykle istnieje aktywny rynek inwentarza żywego, co 
umożliwia łatwe pozyskanie informacji o jej wartości 
godziwej i co za tym, łatwiejszej do zastosowania niż 
wycena według kosztu. 

Spostrzeżenie 
Choć MSR 16 umożliwia jednostkom sprawozdawczym 
wycenę upraw roślinnych według modelu kosztowego 
lub według modelu przeszacowania po początkowym 
ujęciu, RMSR oczekuje, że większość jednostek zastosuje 
model kosztowy. 
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Dlaczego proponuje się poprawki?
Poprawki proponowane w projekcie ED/2014/2 „Jednostki 
inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji 
(propozycje zmian do MSSF 10 i MSR 28)” wynikają z trzech 
kwestii podniesionych przez Komitet Interpretacyjny MSSF. 

Po przedyskutowaniu tych kwestii członkowie Komitetu 
zalecili RMSR rozwiązanie tych kwestii w formie 
szczegółowych poprawek do MSSF 10 i MSR 28. Rada 
zrealizowała to zalecenie wydając omawiany projekt 
standardu. 

Termin wejścia w życie proponowanych zmian
RMSR nie podała daty wejścia w życie proponowanych 
poprawek, ale proponuje się wprowadzenie możliwości ich 
wcześniejszego zastosowania.

Termin nadsyłania uwag do projektu minął 15 września 
2014 roku.

Jakie zmiany spowoduje wprowadzenie poprawek?
Zwolnienie z obowiązku sporządzenia 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
MSSF 10 zwalnia z obowiązku sporządzenia 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki 
dominującej, których ich jednostka dominująca średniego 
lub najwyższego szczebla sporządza publicznie dostępne 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF. 

RMSR proponuje potwierdzenie, że podmiot dominujący 
zależny od jednostki inwestycyjnej jest zwolniony 
z obowiązku sporządzania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, nawet jeżeli ta jednostka 
inwestycyjna wycenia swoje jednostki zależne w wartości 
godziwej zgodnie z MSSF 10 zamiast konsolidować te 
jednostki zależne. Propozycja ta wynika z analizy kosztów 
i korzyści oraz z faktu, że podmiot dominujący średniego 
lub najwyższego szczebla jednostki inwestycyjnej jest 
zobowiązany do ujawnienia informacji zgodnie z MSSF 12 
„Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach”, 
z MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” 
oraz z MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”. 

Jednostka zależna świadcząca usługi związane 
z działalnością inwestycyjną jednostki dominującej
Zgodnie z MSSF 10, jednostka inwestycyjna ma obowiązek 
konsolidowania wszystkich jednostek zależnych 
świadczących usługi związane z działalnością inwestycyjną 
jednostki inwestycyjnej. RMSR proponuje doprecyzowanie, 
że zwolnienie z obowiązku wyceny w wartości godziwej 

dotyczy wyłącznie podmiotów zależnych stanowiących 
rozszerzenie działalności jednostki dominującej będącej 
jednostką inwestycyjną. Oznacza to, że wymóg konsolidacji 
nie dotyczy podmiotów zależnych, które same są 
jednostkami inwestycyjnymi. Zamiast konsolidować, 
jednostki te podlegają wycenie w wartości godziwej. 

RMSR proponuje zmiany do MSSF 10 i MSR 28 dotyczące 
zastosowania zwolnienia dla jednostek inwestycyjnych

Streszczenie

Propozycje zawarte w projekcie: 

• zwolnienie z obowiązku sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego dla jednostki dominującej zależnej od jednostki inwestycyjnej, 
nawet jeżeli jednostka inwestycyjna wycenia jednostki zależne w wartości 
godziwej zgodnie z MSSF 10; 

• ograniczenie wymogu konsolidacji jednostek zależnych od jednostki 
inwestycyjnej tylko do jednostek zależnych niebędących jednostkami 
inwestycyjnymi oraz których głównym celem jest świadczenie usług związanych 
z działalnością inwestycyjną jednostki dominującej; 

• przy zastosowaniu metody praw własności w jednostce stowarzyszonej będącej 
jednostką inwestycyjną inwestor w dalszym ciągu stosuje wyceny w wartości 
godziwej, które jednostka stowarzyszona zastosowała w odniesieniu do 
własnych jednostek zależnych. Jeżeli jednak jednostka inwestycyjna ma formę 
wspólnego przedsięwzięcia, uczestnicy tego przedsięwzięcia muszą skorygować 
wycenę w wartości godziwej, którą te wspólne przedsięwzięcie zastosowało 
w odniesieniu do jednostek zależnych i zamiast tego zastosować własne zasady 
rachunkowości, w tym zasady konsolidacji. 

RMSR nie podała daty wejścia w życie proponowanych poprawek. Proponuje się 
wprowadzenie możliwości ich wcześniejszego zastosowania.

Termin nadsyłania uwag do propozycji minął 15 września 2014 roku.

Spostrzeżenie 
W propozycji Uzasadnienia wniosków RMSR wyjaśnia, 
że poprawka ta jest zgodna z wymogami dla jednostek 
inwestycyjnych wymagającymi wycenę jednostek 
zależnych w wartości godziwej, w tym jednostki 
inwestycyjne będące jednostkami zależnymi. 

Zdaniem Rady poprawka ta będzie również zgodna 
z dotyczącym jednostek inwestycyjnych wymogiem 
konsolidacji podmiotów zależnych, których głównym 
celem jest świadczenie usług pomocniczych 
względem działalności inwestycyjnej jednostki 
dominującej. Jeżeli podmiot zależny spełnia definicję 
jednostki inwestycyjnej, usługi dotyczące działalności 
inwestycyjnej nie mogą stanowić podstawowego 
zakresu jego działalności, bo gdyby stanowiły, nie byłaby 
to jednostka inwestycyjna. 
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Zastosowanie metody praw własności przez 
inwestora niebędącego jednostką inwestycyjną 
wobec inwestycji będącego jednostką inwestycyjną 
W przypadku zastosowania metody praw własności MSR 
28 wymaga od jednostki sprawozdawczej skorygowania 
zasad rachunkowości swojej jednostki stowarzyszonej lub 
wspólnego przedsięwzięcia w taki sposób, by były zgodne 
z zasadami rachunkowości tej jednostki. 

RMSR proponuje zmianę tych wymogów w taki sposób, 
aby zachowana została zgodność zasad rachunkowości 
przez inwestora niebędącego jednostką inwestycyjną 
wobec jednostek stowarzyszonych i wspólnych 
przedsięwzięć będących jednostkami inwestycyjnymi. Jeżeli 
dana inwestycja jest jednostką stowarzyszoną będącą 
zarazem jednostką inwestycyjną, inwestor zachowuje 
zasadę wyceny w wartości godziwej, stosowaną przez 
jednostkę inwestycyjną wobec jej jednostek zależnych. 
Jeżeli jednak dana inwestycja to wspólne przedsięwzięcie 
będące jednostką inwestycyjną, inwestor dokonuje korekty 
wyceny w wartości godziwej przeprowadzonej przez 
przedmiot inwestycji, w taki sposób aby wycena była 
zgodna z zasadami rachunkowości inwestora. Dotyczy to 
również konsolidacji podmiotów zależnych tego wspólnego 
przedsięwzięcia. 

Spostrzeżenie 
W przypadku przyjęcia propozycji, zgodnie 
z MSR 28 metoda praw własności nie będzie już 
miała jednakowego zastosowania do jednostek 
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć. 
RMSR celowo wprowadziła rozróżnienie na 
inwestycje w jednostki stowarzyszone i we wspólne 
przedsięwzięcia, ponieważ jej zdaniem wyeliminuje 
to pewne trudności praktyczne u uczestników 
wspólnego przedsięwzięcia. Zdaniem Rady inwestorom 
łatwiej będzie pozyskać informacje o inwestycjach 
we wspólne przedsięwzięcia niż o inwestycjach 
w jednostki stowarzyszone, ponieważ strony wspólnego 
przedsięwzięcia sprawują nad nim wspólną kontrolę, 
podczas gdy w przypadku jednostki stowarzyszonej 
inwestor ma tylko znaczący wpływ. 
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Nasze rozwiązania informatyczne w zakresie MSSF

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

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

• Zamortyzowany koszt (MSR 39, MSR 18),

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

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.

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.

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). 

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

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.

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

Exante i Finevare to sprawdzone rozwiązania informatyczne Deloitte w zakresie MSSF. Zostały one zbudowane przez naszych 
ekspertów i są wynikiem ponad 9 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 9 year experience in implementation of financial instruments accounting 
principles according to IFRS, particularly IAS 32, IAS 39, IFRS 9 and IFRS 13.

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

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

• Amortized cost (IAS 39, IAS 18),

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

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

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 – 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 – 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 – 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 – 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.

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)

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

System Exante jest obecnie stosowany przez wiele 
polskich przedsiębiorstw.

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

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.

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.

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.

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.

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

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

• Valuation of financial instruments portfolio (in 
accordance with IAS 39, IFRS 9, IFRS 13)

• 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).

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

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.

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

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.

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.

Dowiedz się więcej  
o Exante: 
www.exante-online.com

Learn more about  
Exante:  
www.exante-online.com
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Nasze publikacje i przydatne linkiPublikacje MSSF i przydatne linki

Tytuł Opis

Biuletyn	MSSF	 Cykliczna publikacja poruszających tematy związane 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej.

Praktyczny przewodnik po
MSSF / MSR 2012

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

Wzorcowe	Skonsolidowane	
Sprawozdanie	Finansowe	
2011 według MSSF		
 

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 2011 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

Niniejszy 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	MSSF	8	
Segmenty	Operacyjne

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

Wszystkie powyższe publikacje można pobrać bezpłatnie na stronie Deloitte: www.deloitte.com/pl/mssf
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Praktyczny przewodnik po 
MSSF / MSR 2014

Przewodnik zawiera streszczenia zapisów wszystkich 
MSSF z uwzględnieniem zmian w MSSF wydanych do 
końca października 2013 r. oraz porównanie z Ustawą 
o rachunkowości (PSR).

Publikacje MSSF i przydatne linki

Tytuł Opis

Biuletyn	MSSF	 Cykliczna publikacja poruszających tematy związane 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej.

Praktyczny przewodnik po
MSSF / MSR 2012

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

Wzorcowe	Skonsolidowane	
Sprawozdanie	Finansowe	
2011 według MSSF		
 

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 2011 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

Niniejszy 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	MSSF	8	
Segmenty	Operacyjne

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

Wszystkie powyższe publikacje można pobrać bezpłatnie na stronie Deloitte: www.deloitte.com/pl/mssf
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Wzorcowe Skonsolidowane 
Sprawozdanie Finansowe
2013 według MSSF

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 2013 roku
i później.
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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.

www.ifrs.org
Fundacja MSSF i Rada Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (RMSR)

www.ifac.org
Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC)

US GAAP
www.fasb.org
Amerykańska Rada ds. Standardów Sprawozdawczości
Finansowej (FASB)

www.sec.gov
Amerykańska Komisja ds. Papierów Wartościowych 
i Giełd (SEC)

Polskie Standardy Rachunkowości
www.mf.gov.pl
Ministerstwo Finansów (MF)

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

www.kibr.org.pl
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR)

www.skwp.org.pl
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP)

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

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

www.fee.be
Europejska Federacja Księgowych

www.esma.europa.eu
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i 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
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