
20 grudnia 2012 r.
Informacje wstępne
W lipcu 2011 r. RMSR rozpoczęła pierwsze 
konsultacje na temat planu swoich przyszłych 
prac. Konsultacje te dotyczyły kierunku 
strategicznego i szerokiej, ogólnej oceny prac 
Rady. Obejmowały one program dyskusji 
publicznych, spotkania z inwestorami, ponad 240 
formalnych komentarzy, a także internetowe fora 
dyskusyjne działające w ponad 80 krajach.
Punktem kulminacyjnym konsultacji było 
wydanie przez RMSR w dniu 18 grudnia 2012 r. 
raportu z otrzymanych odpowiedzi (ang. 
Feedback Statement). Raport ten podsumowuje 
otrzymane odpowiedzi w podziale na pięć 
kluczowych tematów i omawia trzy inicjatywy 
podjęte przez RMSR w reakcji na te odpowiedzi.
Kluczowe tematy
Okres ciszy
Respondenci zwrócili się do RMSR o to, aby po 
zakończeniu pozostałych większych projektów 
objętych aktualnym planem prac nastąpił okres 
„wyciszenia”, tak aby wszystkie strony miały czas 
na dostosowanie się do nowych standardów.
Założenia koncepcyjne
Propozycja nadania przez RMSR priorytetów 
pracom nad założeniami koncepcyjnymi spotkała 
się z niemal jednogłośnym poparciem.
Ukierunkowane ulepszenia niektórych standardów
Zaproponowano konkretne aktualizacje, aby 
pomóc jednostkom stosującym standardy po raz 
pierwszy.
Wdrożenie i utrzymanie
Respondenci zwrócili się do RMSR o to, aby 
zamiast koncentrować się na dużych projektach, 
co prowadzi do opracowania nowych 
wytycznych, zwiększyła wysiłki związane z 
wdrażaniem i utrzymaniem istniejących 
wytycznych.

Usprawnienie procesu ustanawiania standardów
Proponowane sposoby usprawnienia procesu 
ustanawiania standardów obejmowały skupienie 
fazy badawczej w początkowym okresie prac nad 
nowym projektem, aby zwiększyć znaczenie 
analizy kosztów i korzyści oraz umożliwić 
wczesną identyfikację problematycznych 
obszarów.
Inicjatywy RMSR
Usprawnienie wdrożenia
RMSR podjęła już kroki mające na celu 
usprawnienie procesu wdrożenia, w tym 
poszerzyła kompetencje i zasięg działania 
Komitetu ds. Interpretacji MSSF.
W 2007 r. wprowadzono przegląd 
powdrożeniowy (ang. post implementation 
review – PIR). PIR przeprowadza się kilka lat  
po wdrożeniu nowego standardu lub większej 
zmiany. Jego celem jest ustalenie, czy występują 
jakiekolwiek praktyczne trudności  
z zastosowaniem standardu lub różnice 
wynikające z jego interpretacji. Obecnie RMSR 
ocenia wyniki przeglądu powdrożeniowego 
dotyczącego MSSF 8 „Segmenty operacyjne”,  
aby ustalić, czy proces wymaga usprawnień. 
Następnie planowany jest przegląd 
powdrożeniowy MSSF 3 „Połączenia jednostek”.
Założenia koncepcyjne
RMSR wznowiła prace nad założeniami 
koncepcyjnymi w maju 2012 r. Obecnie jest to 
samodzielny projekt RMSR (poprzednio był on 
prowadzony we współpracy z FASB). Aktualny 
projekt koncentruje się wokół pięciu kwestii:
• Podmiot sprawozdawczy
• Prezentacja (w tym prezentacja innych 

całkowitych dochodów)
• Ujawnianie informacji
• Elementy
• Wycena

Na gorąco
Biuletyn PwC na temat MSSF
RMSR (ang. IASB) przedstawia program przyszłych prac



Rada ogłosiła również zamiar opublikowania 
materiałów do dyskusji w czerwcu 2013 r.  
oraz sfinalizowania projektu do września 2015 r.
Projekty badawcze
RMSR dokonała przeglądu odpowiedzi w celu 
opracowania listy dziewięciu projektów 
badawczych, którymi będzie się zajmować  
w ciągu najbliższych trzech lat, w szczególności 
dążąc do zdefiniowania problemu i określenia 
sposobu wypracowania właściwego rozwiązania 
na początkowym etapie. Te dziewięć kwestii to:
• Programy handlu prawami do emisji
• Połączenia przedsięwzięć pod wspólną 

kontrolą
• Stopy dyskontowe
• Metoda praw własności
• Wartości niematerialne;  

działalność wydobywcza oraz działalność 
badawczo-rozwojowa

• Instrumenty finansowe o cechach 
kapitałowych

• Przeliczanie kwot w walutach obcych
• Zobowiązania niefinansowe  

(zmiany do MSR 37)
• Sprawozdawczość finansowa w warunkach 

wysokiej inflacji 
Każdy projekt badawczy zakończy się 
opracowaniem raportu lub dokumentu  
do dyskusji, do którego będzie można zgłaszać 
uwagi. Nie wszystkie projekty badawcze będą 
źródłem większych projektów lub zmian 
wytycznych.

Kogo to dotyczy?
Opublikowany plan prac będzie dotyczyć 
wszystkich jednostek, które obecnie sporządzają 
sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF lub 
będą je sporządzać w przyszłości. W tej chwili nie 
ma on jednak wpływu na te jednostki i nie są 
wymagane żadne działania.
Co dalej?
RMSR będzie nadal pracować nad procedurami 
postępowania RMSR i KIMSF. Wyżej wymienione 
projekty badawcze rozpoczną się w ciągu 
najbliższych 18 miesięcy w zależności  
od dostępności zasobów.

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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