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W czerwcu 2012 roku Rada Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (dalej: RMSR lub Rada) wydała 
dokument zatytułowany „Skonsolidowane sprawozdania 
finansowe, wspólne ustalenia umowne i ujawnienia 
dotyczące zaangażowania w inne jednostki: przepisy 
przejściowe” (modyfikacje MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12) 
(dalej: poprawki) precyzujący wytyczne dotyczące okresu 
przechodzenia na MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania 
finansowe”, MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” 
i MSSF 12 „Ujawnienia dotyczące zaangażowania w inne 
jednostki”. Poprawki te są odpowiedzią na wnioski 
użytkowników dotyczące doprecyzowania wytycznych na 
okres przechodzenia na MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12. 

MSSF 10
Data pierwszego zastosowania
Zmiany definiują „datę pierwszego zastosowania” MSSF 
10 jako „początek rocznego okresu sprawozdawczego, 
w którym po raz pierwszy zastosowano ten standard” 
(a więc 1 stycznia 2013 roku w przypadku jednostki 
stosującej standard po raz pierwszy w sprawozdaniu 
finansowym za rok 2013). 

Jednostka nie będzie miała obowiązku dokonywania 
korekt za poprzednie okresy, jeżeli wniosek konsolidacyjny 
wyciągnięty na dzień zastosowania MSSF 10 po raz 
pierwszy będzie odpowiadał wnioskowi wyciągniętemu 
na bazie MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe 
sprawozdania finansowe” / SKI-12 „Konsolidacja - spółki 
celowe”. 

Wskazówki nt. regulacji przejściowych MSSF 10,  
MSSF 11 i MSSF 12

Streszczenie

•	 Zmiany te definiują „datę pierwszego zastosowania” MSSF 10 jako początek 
rocznego okresu sprawozdawczego, w którym po raz pierwszy zastosowano ten 
standard i precyzują, że: 

- jednostka ocenia, czy wnioski konsolidacyjne wyciągnięte na bazie MSR 27/
SKI-12 są identyczne z wnioskami wyciągniętymi na podstawie MSSF 10 na 
ten dzień; 

- jeżeli wniosek konsolidacyjny wyciągnięty na dzień zastosowania MSSF 10 
po raz pierwszy w oparciu o MSR 27/SKI-12 różni się od wniosku opartego 
o MSSF 10, jednostka ma obowiązek retrospektywnej korekty okresu 
bezpośrednio poprzedzającego datę pierwszego zastosowania w taki sposób, 
jak gdyby zawsze stosowała wymogi MSSF 10 ujmując korekty na dzień 
otwarcia kapitału własnego (jeśli wykonalne w praktyce). 

•	 Poprawki precyzują również, że jeżeli inwestor stwierdzi, iż konieczna jest 
konsolidacja uprzednio niekonsolidowanej kontrolowanej jednostki, nad którą 
kontrolę przejął przed wejściem w życie poprawek do MSSF 3 i MSR 27 (wersje 
z roku 2008), jednostka może w okresie przejściowym stosować zasady zawarte 
w MSSF 3 (2008) lub MSSF 3 (2004) oraz MSR 27 (2008) lub MSR 27 (2003). 

•	 Poprawki te dostarczają również dodatkowe zwolnienia w okresie przechodzenia 
na MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12:

- ograniczenie wymogu przedstawiania skorygowanych danych porównawczych 
do okresu bezpośrednio poprzedzającego; 

- usunięcie z MSSF 12 wymogu prezentacji danych porównawczych dla 
ujawnień związanych z niekonsolidowanymi jednostkami strukturyzowanymi 
za okresy poprzedzające pierwszy roczny okres sprawozdawczy, w którym 
zastosowano MSSF 12.

•	 Data wejścia w życie poprawek powiązana jest z datami wejścia w życie MSSF 
10, MSSF 11 i MSSF 12. 

Spostrzeżenie
Prezentowane poprawki zwolnią podmioty 
sprawozdawcze z obowiązku korygowania udziałów 
w spółkach zbytych przed datą zastosowania MSSF 
10 po raz pierwszy, ponieważ wniosek konsolidacyjny 
po zbyciu brzmiałby „nie konsolidować” niezależnie 
od tego, czy jednostka stosowałaby przy konsolidacji 
wymogi MSSF 10, czy nie.
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Różnice we wnioskach konsolidacyjnych
Poprawki precyzują sposób retrospektywnego korygowania 
okresów porównawczych w przypadku, gdy na 
dzień zastosowania MSSF 10 po raz pierwszy wnioski 
konsolidacyjne oparte o MSR 27/SKI-12 różnią się od 
wniosków opartych o MSSF 10. 

Rozpoczęcie konsolidacji jednostki powiązanej 
w chwili przejścia na MSSF 10
Jeżeli pierwsze zastosowanie MSSF 10 prowadzi do 
konsolidacji podmiotu inwestycji, który uprzednio nie 
podlegał konsolidacji, inwestor musi dokonać wyceny 
aktywów, zobowiązań i udziałów niesprawujących kontroli, 
tak jakby podmiot ten podlegał konsolidacji zgodnie 
z wymogami MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”  od 
dnia przejęcia nad nim kontroli przez inwestora zgodnie 
z MSSF 10. Konieczne jest również wprowadzenie 
odpowiedniej korekty do danych porównawczych za 
roczny okres sprawozdawczy bezpośrednio poprzedzający 
datę pierwszego zastosowania MSSF 10. Jeżeli kontrolę 
nad podmiotem inwestycji przejęto przed rozpoczęciem 
okresu bezpośrednio poprzedzającego datę pierwszego 
zastosowania, wszelkie różnice między wartościami 
aktywów, zobowiązań i udziałów niesprawujących 
kontroli oraz pierwotne wartości bilansowe udziałów 
podmiotu w spółce powiązanej ujmuje się jako korektę 
kapitału własnego na początek okresu bezpośrednio 
poprzedzającego datę pierwszego zastosowania.

Poprawki precyzują również, że jeżeli inwestor stwierdzi, iż 
konieczna jest konsolidacja uprzednio niekonsolidowanej 
kontrolowanej jednostki, nad którą kontrolę przejął przed 
wejściem w życie znowelizowanych w roku 2008 MSSF 3 
i MSR 27, w okresie przejściowym może stosować zasady 
zawarte w wersjach tych standardów pochodzących z roku 
2004 lub 2008.

Zaniechanie konsolidacji jednostki powiązanej 
w chwili przejścia na MSSF 10
I odwrotnie: jeżeli pierwsze zastosowanie MSSF 10 
powoduje wyłączenie z konsolidacji podmiotu inwestycji, 
który przedtem konsolidacji podlegał, inwestor wycenia 
swoje udziały w podmiocie inwestycji w kwocie, w jakiej 
wyceniłby je, gdyby wymogi MSSF 10 obowiązywały 
w momencie uzyskania lub utraty kontroli nad podmiotem 
inwestycji. Okres roczny bezpośrednio poprzedzający datę 
pierwszego zastosowania podlega również odpowiedniej 
korekcie. Jeżeli kontrolę nad podmiotem inwestycji przejęto 
lub utracono przed rozpoczęciem okresu bezpośrednio 
poprzedzającego datę pierwszego zastosowania, wszelkie 

różnice między pierwotną wartością bilansową aktywów, 
zobowiązań i udziałów niesprawujących kontroli oraz 
wartością udziałów podmiotu w spółce powiązanej 
ujmuje się jako korektę kapitału własnego na początek 
okresu bezpośrednio poprzedzającego datę pierwszego 
zastosowania. 

Zwolnienia okresu przejściowego i niewykonalność 
w praktyce
W przypadku podmiotu inwestycji podlegającego 
konsolidacji zgodnie z MSSF 10, który nie był uprzednio 
konsolidowany, lub odwrotnie – jeżeli podmiot inwestycji 
przestaje podlegać konsolidacji w wyniku zastosowania 
MSSF 10, jeżeli nie ma możliwości dokonania korekty 
wstecznej zgodnie z MSR 8 „Zasady (polityka) 
rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korekta 
błędów”, wykazuje się jego zakładane zbycie lub zakładane 
przejęcie na początek najwcześniejszego możliwego okresu 
rozliczeniowego (może to być okres bieżący). 

Poprawki do MSSF 10 również wprowadzają w okresie 
przejściowym zwolnienia w formie: 

•	 ograniczenia wymogu dotyczącego prezentacji 
skorygowanych informacji do okresu bezpośrednio 
poprzedzającego datę pierwszego zastosowania; 

•	 uchylenie wymogu z par. 28(f) MSR 8 dotyczącego 
przedstawiania informacji ilościowych dotyczących 
skutków zastosowania MSSF 10 dla wyników bieżącego 
okresu. 

MSSF 11 i MSSF 12
Poprawki do MSSF 11 i MSSF 12 wprowadzają 
podobne zwolnienia dotyczące prezentacji lub korekty 
danych porównawczych za okresy wcześniejsze niż 
okres bezpośrednio poprzedzający datę pierwszego 
zastosowania, zaś MSSF 11 uchyla wymóg ujawniania 
informacji zawarty w par. 28(f) MSR 8. 

Poprawki do MSSF 12  eliminują z tego standardu 
wymóg prezentacji danych porównawczych dla 
ujawnień związanych z niekonsolidowanymi jednostkami 
strukturyzowanymi za okresy poprzedzające pierwszy 
roczny okres sprawozdawczy, w którym zastosowano MSSF 
12. 

Data wejścia w życie
Poprawki wchodzą w życie w okresie rozliczeniowym, 
w którym dana jednostka po raz pierwszy zastosuje MSSF 
10, MSSF 11 i MSSF 12. 
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Wprowadzenie
Dnia 26 czerwca 2012 roku Rada Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (RMSR) wydała wniosek 
o przedstawienie uwag w związku z ogólnym przeglądem 
MSSF dla MSP. Jest to pierwszy etap ogólnego przeglądu 
tego standardu (Międzynarodowego Standardu 
Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw). RMSR wydała wniosek w ścisłym 
porozumieniu z Zespołem ds. MSP by móc ocenić 
doświadczenia jednostek wdrażających ten standard, 
poznać opinie jednostek wdrażających standard, jego 
użytkowników i innych zainteresowanych stron oraz 
rozważyć możliwość wprowadzenia poprawek w oparciu 
o uzyskane informacje zwrotne. RMSR planuje analizę 
możliwości wprowadzania poprawek do MSSF dla MSP 
średnio raz na trzy lata. 

Wniosek o przedstawienie uwag nie zawiera żadnych 
założeń RMSR ani Zespołu ds. MSP i dzieli się na dwie 
części: część A zawiera szczegółowe pytania dotyczące 
poszczególnych rozdziałów standardu, zaś część B – pytania 
ogólne dotyczące dokumentu jako całości. 

Część A wniosku o przedstawienie uwag
Część A formularza dotyczy następujących kwestii 
podnoszonych w przeszłości przez zainteresowane strony: 

•	 Czy aktualny zakres MSSF dla MSP jest odpowiedni do 
potrzeb?

•	 Czy należy wprowadzić do standardu zmiany wynikające 
z modyfikacji istniejących i wprowadzenia nowych MSSF 
opublikowanych po wydaniu MSSF dla MSP w lipcu 
2009 roku?

•	 Czy istnieje potrzeba modyfikacji poszczególnych 
wymogów zawartych w MSSF dla MSP w kontekście 
potrzeb użytkowników sprawozdań finansowych, 
szczególnych warunków działania MSP i stosunku 
kosztów do korzyści?

•	 Czy należałoby poświęcić uwagę dodatkowym 
kwestiom związanym z MSSF dla MSP, których nie ujęto 
w niniejszym dokumencie?

Streszczenie

•	 Zbieranie opinii jest pierwszym etapem pierwszego ogólnego przeglądu MSSF 
dla MSP prowadzonego przez RMSR. 

•	 RMSR wydała wniosek o przedstawienie uwag dotyczących określonych 
rozdziałów MSSF dla MSP oraz ogólnej oceny doświadczeń w stosowaniu tego 
standardu. 

•	 Wniosek o przedstawienie uwag nie zawiera żadnych założeń wstępnych. 

•	 Termin nadsyłania uwag upływa 30 listopada 2012 roku. 

MSSF dla MSP

Spostrzeżenie
Zainicjowanie przez RMSR ogólnego przeglądu MSSF dla MSP niekoniecznie musi 
skutkować wprowadzeniem znaczących zmian do tego standardu. MSSF dla 
MSP opracowano w celu uproszczenia MSSF na potrzeby mniejszych jednostek 
gospodarczych. RMSR nie przewidywała, że modyfikacje pełnej wersji MSSF 
wprowadzone po wydaniu MSSF dla MSP spowodują konieczność nowelizacji 
standardu. Rada rozważa obecnie ewentualne korzyści z wprowadzenia zmian do 
tego standardu w kontekście możliwości małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) 
oraz potrzeb użytkowników sprawozdań finansowych sporządzanych przez te 
jednostki. 
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Część B wniosku o przedstawienie uwag
Część B formularza dotyczy następujących kwestii 
ogólnych związanych z doświadczenia mi respondentów 
korzystających z MSSF dla MSP oraz zakresu informacji 
stanowiących podstawę sporządzania sprawozdania:

•	 Czy mniej znaczące zmiany do pełnej wersji MSSF 
wymagają w efekcie modyfikacji MSSF dla MSP 
w przypadkach, gdy standard ten odnosi się do 
konkretnych zapisów istniejących w obecnej pełnej wersji 
MSSF?

•	 Czy Zespół ds. MSP powinien nadal opracowywać 
wskazówki w formie pytań i odpowiedzi, których celem 
jest ułatwienie użytkownikom MSSF dla MSP korzystania 
ze standardu? Jeżeli tak, to w jaki sposób należałoby 
uwzględnić wytyczne opracowane w tej formie w treści 
standardu?

•	 Czy materiał szkoleniowy opracowany przez Fundację 
MSSF w odniesieniu do MSSF dla MSP jest odpowiedni 
i wystarczający?

•	 Czy RMSR powinna wziąć pod uwagę jakieś dodatkowe 
zagadnienia dotyczące MSSF dla MSP?

Dalsze działania
Termin nadsyłania uwag mija 30 listopada 2012 roku. 
RMSR ma zamiar opublikować ostateczne modyfikacje 
MSSF dla MSP w drugiej połowie 2013 roku lub 
w pierwszej połowie 2014 roku. Docelowo zmiany te mają 
wejść w życie w roku 2015. Zmiany do MSSF dla MSP 
zostaną przedstawione w formie projektu standardu. 
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Zbieranie opinii powdrożeniowych dotyczących MSSF 8

Streszczenie

•	 Wniosek o nadsyłanie opinii ma na umożliwić ocenę zastosowania MSSF 
8 w sprawozdawczości finansowej z perspektywy osób sporządzających 
sprawozdania finansowe, inwestorów i innych użytkowników, regulatorów 
rynku, księgowych i organów standardotwórczych. 

•	 Przegląd powdrożeniowy na celu pozyskanie opinii użytkowników, 
czy standard funkcjonuje zgodnie z zamierzeniami, a także informacji 
o charakterze praktycznym, dotyczących trudności i kosztów związanych z jego 
zastosowaniem. 

•	 Termin nadsyłania uwag upływa 16 listopada 2012 roku. 

Wprowadzenie
Dnia 19 czerwca 2012 roku Rada Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (RMSR) rozpoczęła etap 
zbierania materiałów pomocniczych do przeglądu MSSF 
8 „Segmenty operacyjne” w formie wniosku o nadsyłanie 
uwag pt. „Przegląd powdrożeniowy: MSSF 8 Segmenty 
operacyjne” dotyczącego skutków wdrożenia standardu. 
Przegląd na celu pozyskanie opinii użytkowników, czy 
standard funkcjonuje zgodnie z zamierzeniami, a także 
informacji o charakterze praktycznym, dotyczących 
trudności i kosztów związanych z jego zastosowaniem. 

W roku 2007 Powiernicy Fundacji MSSF odpowiedzialni za 
zarządzanie i nadzorowanie prac Rady, wprowadzili wymóg 
prowadzenia przeglądów powdrożeniowych dotyczących 
każdego nowego standardu lub znaczącej interpretacji 
standardu dwa lata po dacie wejścia w życie. MSSF 8 
będzie pierwszym standardem poddanym weryfikacji 
w ramach nowej procedury. 

Zaproszenie do dyskusji
RMSR oczekuje uwag dotyczących wszelkich aspektów 
zastosowania MSSF 8, głównie jednak chodzi o to, czy 
praktyczne zastosowanie standardu spełnia oczekiwania. 
Wniosek o nadsyłanie uwag dotyczy następujących kwestii 
dotyczących doświadczeń respondentów (inwestorów 
i osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań 
finansowych) z MSSF 8:

•	 identyfikacji i prezentacji segmentów z perspektywy 
kierownictwa firmy (tj. tak samo, jak zrobiłaby to osoba 
podejmująca decyzje przy rozdzielaniu zasobów) zamiast 
według położenia geograficznego czy wytwarzanych 
produktów; 

•	 wyceny przedstawionych w sprawozdaniu pozycji 
zgodnie z kwotami przedstawianymi osobie 
podejmującej decyzje w firmie, nie wg klasyfikacji MSSF; 

•	 ujmowania tylko tych pozycji, które podlegają 
regularnemu przeglądowi osoby podejmującej decyzje 
i służą jako podstawa do ich podejmowania zamiast 
narzucania obowiązku ujawniania określonych pozycji; 

•	 ujawnień wymaganych w MSSF 8 w porównaniu 
do MSR 14 „Sprawozdawczość segmentowa” (tj. do 
standardu, który został zastąpiony przez MSSF 8). 

Wniosek o nadsyłanie opinii dotyczy również 
szczegółowych informacji o znaczących a niezamierzonych 
skutkach lub nieoczekiwanych kosztach wynikających 
z zastosowania MSSF 8 widzianych z perspektywy 
osób sporządzających sprawozdanie finansowe oraz 
z perspektywy inwestorów. 

Dalsze działania
Termin nadsyłania uwag mija 16 listopada 2012 roku. 
Poza publikacją wniosku RMSR planuje również szeroko 
zakrojone działania mające na celu zebranie dodatkowych 
opinii dotyczących skutków wdrożenia MSSF 8. Rada 
zamierza przeanalizować wszystkie zebrane informacje na 
początku 2013 roku. W zależności od wyników przeglądu 
rozważy możliwość modyfikacji MSSF 8. 
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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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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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Przydatne linki

MSSF 
Publikacje i aktualne informacje dotyczące MSSF.
www.deloitte.com/pl/MSSF

Na tej stronie można znaleźć aktualne informacje 
dotyczące zmian w MSSF i interpretacjach oraz 
praktyczne materiały źródłowe.
www.iasplus.com

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
(RMSR)
www.iasb.org 

Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC)
www.ifac.org

US GAAP
Amerykańska Rada ds. Standardów Rachunkowości
www.fasb.org

Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd USA
www.sec.gov

Polskie Standardy Rachunkowości
Ministerstwo Finansów
www.mf.gov.pl

Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd
www.kpwig.gov.pl

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
www.kibr.org.pl

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
www.skwp.org.pl 

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

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

Europejska Federacja Księgowych
www.fee.be 

Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów 
Wartościowych
www.cesr-eu.org

Deloitte
Dodatkowe informacje dotyczące usług, programów, 
szkoleń i publikacji
www.deloitte.com/pl/audyt

Deloitte Polska
www.deloitte.com/pl 

Deloitte Global
www.deloitte.com
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