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W czym tkwi problem?
RMSR (ang. IASB) opublikowała propozycję 
corocznych ulepszeń na lata 2011–13, obejmującą 
zmiany, które będą miały wpływ na cztery 
standardy.
Proponowane zmiany dotyczą MSSF 1, MSSF 3, 
MSSF 13 i MSR 40. Należy się spodziewać,  
że zaczną one obowiązywać dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r.  
lub później. Termin zgłaszania uwag upływa  
18 lutego 2013 r.
Poniżej przedstawiamy podsumowanie 
proponowanych zmian.

MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
po raz pierwszy”
Zaproponowana zmiana do uzasadnienia 
wniosków do MSSF 1 polega na wyjaśnieniu,  
że w przypadku, gdy wydana została nowa wersja 
standardu, która nie jest jeszcze obowiązkowa,  
ale może zostać przyjęta wcześniej, jednostka 
może zastosować albo dotychczasową wersję tego 
standardu, albo jego nową wersję, przy czym  
w każdym z okresów prezentowanych  
w sprawozdaniu finansowym musi być 
zastosowana ta sama wersja.
MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”
Zaproponowana zmiana dotyczy wyłączenia 
wspólnych przedsięwzięć z zakresu standardu 
MSSF 3 i polega na wyjaśnieniu, że wyłączenie to 
dotyczy wszystkich form wspólnych porozumień 
zdefiniowanych w MSSF 11 „Wspólne 
porozumienia”. Dodano również wyjaśnienie,  
że omawiane wyłączenie z zakresu standardu  
ma zastosowanie wyłącznie do rozliczania  
w sprawozdaniu finansowym wspólnego 
przedsięwzięcia lub wspólnej działalności.

MSSF 13 „Wycena do wartości godziwej”
Zaproponowana zmiana MSSF 13 polega  
na wyjaśnieniu, że „wyłączenie portfelowe”  
(które pozwala jednostce ustalać wartość godziwą 
grupy aktywów finansowych i zobowiązań 
finansowych w wartości netto, jeśli jednostka 
zarządza daną grupą w oparciu o jej ekspozycję 
netto na ryzyko rynkowe lub ryzyko kredytowe) 
ma zastosowanie do wszystkich umów objętych 
zakresem MSR 39 „Instrumenty finansowe: 
ujmowanie i wycena” lub MSSF 9 „Instrumenty 
finansowe”, w tym tych, które nie spełniają 
definicji aktywów lub zobowiązań finansowych 
określonej w MSR 32 „Instrumenty finansowe: 
prezentacja”. Chodzi tu o niektóre umowy kupna 
- sprzedaży pozycji niefinansowych, które mogą 
być rozliczane w wartości netto w gotówce  
lub innych instrumentów finansowych. 
MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
Zaproponowana zmiana polega na wyjaśnieniu,  
że do ustalenia, czy nabycie nieruchomości 
inwestycyjnej jest nabyciem składnika aktywów, 
grupy aktywów czy połączeniem przedsięwzięć  
w rozumieniu MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” 
wymagane jest zastosowanie osądu. Dodano 
również wyjaśnienie, że osąd taki dokonywany 
jest w oparciu o wytyczne zawarte w MSSF 3,  
a nie w MSR 40, którego celem jest pomoc  
w ustaleniu, czy dana nieruchomość jest 
nieruchomością inwestycyjną czy nieruchomością 
zajmowaną przez właściciela.
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Czy to dotyczy mojego przedsiębiorstwa?
Proponowane zmiany wydają się być niewielkie. 
Jeżeli jednak dotyczą one Państwa przedsiębiorstwa, 
ich wpływ może być znaczny.
Co należy zrobić?
Należy zapoznać się z proponowanymi zmianami 
w całości, aby określić ich wpływ na Państwa 
przedsiębiorstwo, a także rozważyć zgłoszenie 
uwag do proponowanych zmian.

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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