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O co chodzi?
RMSR wprowadziła niewielkie zmiany do zakresu 
informacji do ujawnienia wymaganych prze MSR 
36 „Utrata wartości aktywów” w przypadkach, 
gdy kwota możliwa do odzyskania określana jest 
w oparciu o metodę wartości godziwiej 
pomniejszonej o koszty sprzedaży.
W momencie wydania MSSF 13, RMSR 
wprowadziła wynikające z opublikowania tego 
standardu zmiany do wymogów MSR 36  
w zakresie ujawniania informacji. Okazało się,  
że jedna z tych zmian miała zakres szerszy, niż 
było to zamiarem Rady. Niniejsza ograniczona 
zmiana to naprawia, a także wprowadza 
dodatkowe wymagane ujawnienia na temat 
wyceny do wartości godziwej w przypadkach,  
gdy wystąpiła utrata wartości lub jej odwrócenie.
Kluczowe zmiany
RMSR wprowadziła następujące zmiany  
do MSR 36:
• usunięcie wymogu ujawniania kwoty możliwej 

do odzyskania, gdy ośrodek wypracowujący 
środki pieniężne (OWŚP) obejmuje wartość 
firmy lub wartości niematerialne  
o nieograniczonym okresie przydatności,  
w stosunku do których nie nastąpiła utrata 
wartości;

• wprowadzenie wymogu ujawniania kwoty 
możliwej do odzyskania z tytułu składnika 
aktywów lub OWŚP, gdy odpis z tytułu utraty 
wartości został ujęty lub odwrócony;  
oraz

• wprowadzenie wymogu szczegółowego 
ujawnienia sposobu wyliczenia wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży,  
gdy odpis z tytułu utraty wartości został ujęty 
lub odwrócony.

Zmiany te wchodzą w życie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później 
i należy je stosować retrospektywnie. 
Wcześniejsze przyjęcie jest dopuszczalne,  
ale zmiany te nie mogą być stosowane zanim 
jednostka przyjmie MSSF 13.

Kogo to dotyczy?
Proponowane zmiany będą dotyczyć wszystkich 
jednostek sporządzających sprawozdania 
finansowe, które ujęły lub odwróciły odpis  
z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych.

Co dalej?
Proszę zapoznać się z proponowanymi zmianami 
w całości, aby określić ich wpływ na Państwa 
jednostkę.

Na gorąco
Biuletyn PwC na temat MSSF
RMSR(ang. IASB) publikuje ograniczone zmiany do wymogów w zakresie 
informacji do ujawnienia na temat utraty wartości aktywów niefinansowych



W przypadku pytań prosimy o kontakt z zespołem PwC ds. sprawozdawczości 
finansowej w Polsce:

Tomasz Konieczny: tomasz.konieczny@pl.pwc.com tel.: +48 22 523 42 85
Robert Waliczek: robert.waliczek@pl.pwc.com tel.: +48 22 523 43 32
Marta Madejska: marta.madejska@pl.pwc.com tel.: +48 22 523 41 39
Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa: katarzyna.gospodarczyk@pl.pwc.com tel. +48 22 523 46 65

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem takich artykułów,  
prosimy o kontakt z Martą Olkowicz-Abaied:

marta.olkowicz-abaied@pl.pwc.com tel.: +48 22 746 6405

Niniejszy artykuł został opracowany w celach informacyjnych i stanowi jedynie ogólne wytyczne. Nie było celem tego 
artykułu udzielenie specjalistycznej porady. Nie uwzględnia on celów, sytuacji finansowej lub potrzeb konkretnego 
czytelnika i nikt nie powinien działać na podstawie informacji zawartych w artykule przed uzyskaniem niezależnej porady 
profesjonalisty. Nie udziela się żadnego oświadczenia ani gwarancji (wyraźnej lub dorozumianej) co do dokładności lub 
kompletności informacji zawartych w artykule i – w zakresie dozwolonym prawem – PricewaterhouseCoopers LLP,  
jego członkowie, pracownicy i przedstawiciele nie biorą na siebie żadnych zobowiązań prawnych lub finansowych ani 
obowiązku staranności w odniesieniu do działań lub zaniechań Państwa lub dowolnej innej osoby na podstawie informacji 
zawartych w niniejszym artykule oraz wszelkich decyzji podejmowanych na jego podstawie.
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