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Wprowadzenie
Lista kontrolna informacji do ujawnienia wg MSSF została uaktualniona aby uwzgl´dniç standardy i interpretacje
obowiàzujàce dla lat obrotowych rozpoczynajàcych  si´ w styczniu 2012 r.

Obszary, w których wymogi ujawnienia uległy zmianie w porównaniu do 2011 zostały zaznaczone szarym tłem

Najnowsze standardy i interpretacje RMSR oraz KIMSF obejmujà: Data wejÊcia w ̋ ycie

• Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: Ujawniania informacji:
Przekazanie aktywów finansowych” 1 lipca 2011 r.

• Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy:
Powa˝na hiperinflacja i wycofanie ustalonych dat dla jednostek
stosujàcych MSSF po raz pierwszy” 1 lipca 2011 r.

• Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy: Realizacja wartoÊci aktywów” 1 stycznia 2012 r.

Lista kontrolna nie zajmuje si´ wymogami MSSF w zakresie ujmowania i wyceny. Aby je poznaç, konieczna jest uwa˝na
lektura standardów i interpretacji, które majà zastosowanie dla danej jednostki sprawozdawczej. Niniejsza lista
kontrolna informacji do ujawnienia nie obejmuje MSR 34 - Âródroczna sprawozdawczoÊç finansowa.

Wymogi dotyczàce ujawniania informacji oparte na standardach i interpretacjach, które zostały wydane i obowiàzujà dla
okresów rocznych rozpoczynajàcych si´ 1 stycznia 2012 r. sà zamieszczone w Cz´Êci A. 

Sporzàdzajàc sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF, jednostka powinna nale˝ycie uwzgl´dniç właÊciwe wymogi
lokalne i regulacyjne. Ta lista kontrolna ujawnieƒ wg MSSF nie uwzgl´dnia ̋ adnych wymogów konkretnych jurysdykcji.

Niniejsza lista kontrolna słu˝y wyłàcznie ogólnej orientacji co do wymogów w zakresie ujawniania informacji i nie zastàpi
lektury samych standardów czy interpretacji ani fac   howej oceny, czy osiàgni´to cel rzetelnej prezentacji. W zale˝noÊci
od okolicznoÊci, dla osiàgni´cia celu rzetelnej prezentacji stosownie do MSSF, mogà byç wymagane dodatkowe
specyficzne informacje. Ponadto lista kontrolna nie obejmuje informacji, których ujawnienie wymagane jest przez krajowe
przepisy, krajowe standardy sprawozdawczoÊci finansowej i/lub regulacje giełdowe.
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Struktura listy kontrolnej informacji do ujawnienia
Cz´Êç A Wymogi informacyjne do rozwa˝enia przez wszystkie jednostki
Cz´Êç B Wymogi informacyjne obowiàzujàce wszystkie jednostki, lecz tylko w niektórych sytuacjach
Cz´Êç C Bran˝owe wymogi informacyjne
Cz´Êç D Dodatkowe wymogi informacyjne obowiàzujàce spółki notowane na giełdzie
Cz´Êç E Dodatkowe wymogi informacyjne obowiàzujàce ubezpieczycieli
Cz´Êç F Wymogi informacyjne programów Êwiadczeƒ emerytalnych
Cz´Êç G Sugerowane informacje do ujawnienia w analizie finansowej niewchodzàcej w skład sprawozdania

finansowego

Układ listy kontrolnej informacji do ujawnienia
Lista kontrolna informacji do ujawnienia przedstawiona jest w układzie majàcym ułatwiaç gromadzenie i przeglàd
informacji, których ujawnienie wymagane jest w odniesieniu do ka˝dej cz´Êci składowej sprawozdania finansowego.
Tam, gdzie to byto właÊciwe, wymogi informacyjne pogrupowane zostały według tematów. Dodatkowe informacje 
i objaÊnienia do listy kontrolnej przedstawione sà kursywà. Odsyłacze zamieszczone po lewej stronie oznaczajà punkty
standardów, w których pojawia si´ dany wymóg ujawnienia informacji; i tak np. „8p40” oznacza par. 40 MSR 8. 
„UN” ujawnienie nieobowiàzkowe”) oznacza, ̋ e dany MSSF zach´ca do ujawnienia odnoÊnych informacji, lecz tego
nie wymaga. Dodatkowe informacje i objaÊnienia przedstawione sà kursywà.

Wymogi dotyczàce ujawnienia informacji oparte na standardach i interpretacjach, które zostały wydane, ale jeszcze
nie weszły w ̋ ycie, zamieszczono w odpowiedniej cz´Êci razem z wymaganiami, które oparte sà na standardach 
i interpretacjach wcià˝ obowiàzujàcych.

Kolumny po prawej cz´Êci strony pomagaç majà w wypełnianiu listy kontrolnej. W lewej kolumnie (oznaczonej T-ND-N)
wpisaç nale˝y jedno z poni˝szych oznaczeƒ w odniesieniu do ka˝dej informacji do ujawnienia:
• T („Tak”) – ujawniono wymagane informacje;
• ND („Nie dotyczy”) – wymóg nie ma zastosowania do jednostki sprawozdawczej;
• N („Nieistotne”) – danà pozycj´ uznaje si´ za nieistotnà z punktu widzenia sprawozdania finansowego jednostki

sprawozdawczej.

Poj´cie „istotnoÊci” zdefiniowane jest w par. 11 MSR 1 oraz w par. 29 i 30 „Zało˝eƒ koncepcyjnych sporzàdzania 
i prezentacji sprawozdaƒ finansowych”. Par. 31 MSR 1 stwierdza, ̋ e nie ma obowiàzku spełniania danego wymogu
informacyjnego standardu lub interpretacji, je˝eli odnoÊne informacje nie sà istotne.

W prawej kolumnie (oznaczonej „ODS.”) zamieÊciç mo˝na odsyłacz do odpowiedniej cz´Êci sprawozdania finansowego
(np. nota 7) w odniesieniu do wszystkich pozycji oznaczonych literà „T” w lewej kolumnie.
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A1 Ogólne informacje do ujawnienia 
1. Ogólne informacje do ujawnienia 

1p15 1. Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie sytuacj´ finansowà, wyniki
finansowe oraz przepływy pieni´˝ne jednostki. Rzetelna prezentacja wymaga
wiernego uj´cia skutków transakcji oraz innych zdarzeƒ i uwarunkowaƒ
zgodnie z definicjami i kryteriami wykazywania aktywów, zobowiàzaƒ,
przychodów i kosztów wyszczególnionymi w Ramowych zasadach
przygotowania i prezentacji sprawozdania finansowego (Ramowe zasady).
Zastosowanie MSSF oraz, w razie potrzeby, dołàczenie dodatkowych
informacji, uznaje si´ za wystarczajàce do zapewnienia rzetelnej prezentacji
sprawozdania finansowego. 

1p27 Jednostka sporzàdza sprawozdanie finansowe, z wyjàtkiem informacji 
o przepływach pieni´˝nych, w oparciu o zasad´ memoriałowà. 

1p10 (a), (b), 2. Sprawozdanie finansowe zawiera nast´pujàce elementy: 
(c), (d), (e), (f) (a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na koniec okresu; 

(b) sprawozdanie z całkowitych dochodów; 
(c) odr´bny rachunek zysków i strat (je˝eli wymaga prezentacji); 
(d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres;
(e) sprawozdanie z przepływów pieni´˝nych za okres; oraz 
(f) noty, w tym podsumowanie istotnych zasad rachunkowoÊci oraz inne

informacje objaÊniajàce. 

1p12 W przypadku prezentacji odr´bnego sprawozdania z dochodów nale˝y 
go umieÊciç bezpoÊrednio przed sprawozdaniem z całkowitych dochodów.

1p10(f) 3. Je˝eli jednostka stosuje zasad´ rachunkowoÊci z mocà wstecznà 
lub dokonuje retrospektywnego przekształcenia poszczególnych pozycji 
lub reklasyfikacji pozycji w sprawozdaniu finansowym, nale˝y dołàczyç
sprawozdanie z sytuacji finansowej na poczàtek najwczeÊniejszego okresu
porównawczego. 

1p11 4. Nale˝y w równym stopniu (tzn. nie faworyzujàc ̋ adnego) uwzgl´dniç
wszystkie wymagane główne elementy sprawozdania finansowego. 

1p29 5. Nale˝y wykazywaç odr´bnie ka˝dà istotnà kategori´ podobnych pozycji.
Nale˝y ujmowaç odr´bnie pozycje o ró˝nym charakterze bàdê funkcji,
chyba ̋ e sà one nieistotne. 

1p32 6. Nie nale˝y kompensowaç aktywów i zobowiàzaƒ ani przychodów i kosztów,
chyba ˝e jest to wymagane lub dozwolone zapisami MSSF. 

1p16 7. Nale˝y dołàczyç w notach wyraêne i bezwarunkowe stwierdzenie, 
˝e sprawozdanie finansowe jest zgodne z MSSF. 

Sprawozdanie finansowe nie powinno byç okreÊlane mianem zgodnego 
z MSSF, o ile nie spełnia ono wszystkich wymogów zawartych w MSSF. 

1p49 8. Nale˝y wyraênie wskazaç i wyodr´bniç sprawozdanie finansowe oraz odró˝niç
je od pozostałych informacji zawartych w publikowanych dokumentach. 

1p51 9. Nale˝y wskazaç i wyodr´bniç ka˝dy główny element sprawozdania
finansowego oraz noty. 

1p51 (a), (b), 10. Nale˝y w sposób odpowiednio widoczny ujàç nast´pujàce informacje 
(c), (d), (e) oraz w stosownych przypadkach powtarzaç je, ̋ eby zapewniç ich nale˝yte

zrozumienie: 
(a) nazw´ jednostki sprawozdawczej lub inne metody identyfikujàce podmiot,

a tak˝e wszelkie zmiany w zakresie przedmiotowych informacji, jakie
nastàpiły od koƒca poprzedniego okresu sprawozdawczego; 

(b) informacj´, czy sprawozdanie finansowe dotyczy pojedynczej jednostki
czy te˝ grupy jednostek;

(c) dat´ koƒca okresu sprawozdawczego lub okresu obj´tego
sprawozdaniem finansowym i notami;

(d) walut´ prezentacji (zgodnie z MSR 21); oraz
(e) zasady zaokràgleƒ stosowanych podczas wykazywania kwot 

w sprawozdaniu finansowym.

Mi´dzynarodowe Standardy SprawozdawczoÊci Finansowej – Lista kontrolna informacji do ujawnienia 2012– Cz´Êç A1

T-ND-N ODS.
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1p31 Jednostka nie musi dokonyw   aç szczegółowych ujawnieƒ wymaganych
zapisami MSSF, je˝eli odpowiednie informacje majà charakter nieistotny. 

1p36 (a), (b) 11. Je˝eli jednostka zmieniła dat´ koƒca swego okresu sprawozdawczego 
i sporzàdza sprawozdanie finansowe za okres krótszy bàdê dłu˝szy ni˝
jeden rok, nale˝y: 
(a) wskazaç okres obj´ty sprawozdaniem finansowym; 
(b) wskazaç powód zastosowania dłu˝szego lub krótszego okresu; oraz 
(c) zastrzec, ̋ e kwoty przedstawione w sprawozdaniu finansowym nie sà

całkowicie porównywalne. 

10p17 12. Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego powinny ujawniaç: 
(a) dat´ zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji; 
(c) organ zatwierdzajàcy do publikacji; oraz 
(c) czy właÊciciele jednostki lub inne osoby majà prawo do wprowadzania

zmian w sprawozdaniu finansowym po jego publikacji. 

2 Waluta prezentacji i waluta funkcjonalna 
21p53 1. W razie gdy waluta prezentacji ró˝ni si´ od waluty funkcjonalnej, nale˝y to

ujawniç, podajàc jednoczeÊnie walut´ funkcjonalnà oraz powód stosowania
innej od niej waluty prezentacji. 

21p54 2. W razie zmiany waluty funkcjonalnej jednostki sprawozdawczej lub znaczàcej
jednostki prowadzàcej działalnoÊç za granicà, nale˝y to ujawniç, 
wraz z powodem zmiany waluty funkcjonalnej. 

21p55 3. W przypadku prezentowania sprawozdania finansowego w walucie innej ni˝
waluta funkcjonalna, nale˝y okreÊliç te sprawozdania finansowe jako zgodne
z Mi´dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej jedynie
wtedy, gdy spełniajà one wszystkie wymogi ka˝dego majàcego zastosowanie
standardu i interpretacji, w tym metody przeliczeniowej przedstawionej 
w MSR 21 par. 39 i 42. 

21p56 4. Niekiedy jednostka prezentuje swoje sprawozdanie finansowe lub inne
informacje finansowe w walucie nieb´dàcej jej walutà funkcjonalnà, nie
stosujàc przy tym metod przeliczenia, o których mowa w par. 39 i 42 MSR 21.
Dla przykładu, jednostka mo˝e przeliczaç na innà walut´ tylko wybrane
pozycje swojego sprawozdania finansowego; ewentualnie jednostka, której
waluta funkcjonalna nie jest walutà gospodarki funkcjonujàcej w warunkach
hiperinflacji, mo˝e przeliczaç wszystkie pozycje sprawozdania finansowego
na innà walut´ według ostatniego kursu zamkni´cia. Takie metody nie sà
zgodne z MSSF i wymagajà ujawnienia informacji zgodnie z par. 57 MSR 21
(zob. poni˝ej). 

21p57 5. W przypadku prezentacji sprawozdania finansowego lub innych informacji
finansowych w walucie nieb´dàcej walutà funkcjonalnà ani walutà prezentacji
i niestosowania przy tym metod przeliczenia, o których mowa w par. 39 i 42
MSR 21, nale˝y: 
(a) jasno zidentyfikowaç takie informacje jako informacje uzupełniajàce,

aby odró˝niç je od informacji zgodnych z MSSF; 
(b) ujawniç walut´, w jakiej zostały przedstawione informacje

uzupełniajàce; oraz 
(c) ujawniç swojà walut´ funkcjonalnà i metod´ przeliczenia zastosowanà 

do ustalenia informacji uzupełniajàcych. 

3. Pozostałe informacje do ujawnienia 
1p112 (a), (b), 1. W notach nale˝y ujawniç: 
(c) (a) informacje na temat podstawy sporzàdzenia sprawozdania finansowego

oraz stosowanych szczegółowych zasad rachunkowoÊci; 
(b) informacje wymagane zapisami MSSF, a nieuj´te gdzie indziej 

w sprawozdaniu finansowym; oraz 
(c) informacje nieprzedstawione gdzie indziej, lecz istotne dla zrozumienia

sprawozdania finansowego.

Mi´dzynarodowe Standardy SprawozdawczoÊci Finansowej – Lista kontrolna informacji do ujawnienia 2012 – Cz´Êç A1

T-ND-N ODS.
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1p113 Noty prezentuje si´ w sposób mo˝liwie maksymalnie uporzàdkowany, 
z ka˝dorazowymi odwołaniami w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 
i sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w odr´bnym sprawozdaniu 
z dochodów (je˝eli podlega sporzàdzeniu) oraz w sprawozdaniu ze zmian
kapitału własnego i sprawozdaniu z przepływów pieni´˝nych do wszelkich
stosownych informacji ujawnionych w notach.

1p114, 115 Noty zwykle wykazuje si´ w poni˝szym porzàdku, ̋ eby ułatwiç u˝ytkownikom
zrozumienie sprawozdania finansowego i porównanie go ze sprawozdaniami
finansowymi innych jednostek (chyba ˝e wprowadzenie innego porzàdku
uzna si´ za niezb´dne bàdê po˝àdane): 

1p114(a) (a) oÊwiadczenie w sprawie zgodnoÊci z MSSF (patrz MSR 1.16); 
1p114(b) (b) podsumowanie najwa˝niejszych stosowanych zasad rachunkowoÊci

(patrz MSR 1.117); 
1p114(c) (c) dane êródłowe dla pozycji zaprezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji

finansowej oraz sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w odr´bnym
sprawozdaniu z dochodów (je˝eli podlega sporzàdzeniu) 
oraz w sprawozdaniu ze zmian kapitału własnego oraz sprawozdaniu 
z przepływów pieni´˝nych w porzàdku, w którym ka˝dy dokument i ka˝da
pozycja zostały ujawnione; oraz 

1p114(d) (d) pozostałe ujawnienia, w tym: 
(i) zobowiàzania warunkowe (patrz MSR 37) i niewykazane

zobowiàzania umowne; 
(ii) informacje niefinansowe (patrz MSSF 7).

1p116 Noty zawierajàce informacje na temat podstawy sporzàdzenia sprawozdania
finansowego oraz stosowanych szczegółowych zasad rachunkowoÊci
mogà podlegaç prezentacji jako odr´bna cz´Êç sprawozdania finansowego.

1p17(c) 2. Nale˝y dołàczyç dodatkowe informacje, je˝eli zgodnoÊç z konkretnymi
wymogami zawartymi w MSSF jest niewystarczajàca, ̋ eby umo˝liwiç
u˝ytkownikom zrozumienie wpływu okreÊlonych transakcji, innych zdarzeƒ
oraz uwarunkowaƒ na sytuacj´ finansowà oraz wyniki finansowe jednostki. 

1p38 3. Nale˝y ujawniç dane porównawcze za poprzedni okres w zakresie wszelkich
kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym za bie˝àcy okres z wyjàtkiem
przypadków, gdy MSSF pozwalajà na inne post´powanie lub go wymagajà.
Chodzi tutaj o dane porównawcze dla cz´Êci zarówno informacyjnej, jak 
i opisowej, je˝eli sà one istotne dla zrozumienia sprawozdania finansowego
za bie˝àcy okres. 

1p39 4. Jednostka prezentujàca dane porównawcze dołàcza, przynajmniej, dwa
sprawozdania z sytuacji finansowej oraz po dwa pozostałe sprawozdania 
i zestawienia, a tak˝e towarzyszàce noty. Je˝eli jednostka wstecznie stosuje
zasad´ rachunkowoÊci lub dokonuje retrospektywnego przekształcenia
pozycji w swym sprawozdaniu finansowym, dołàcza wówczas, przynajmniej,
trzy sprawozdania z sytuacji finansowej oraz po dwa pozostałe sprawozdania
i zestawienia, a tak˝e towarzyszàce noty. Jednostka prezentuje sprawozdanie
z sytuacji finansowej na: 
(a) koniec bie˝àcego okresu; 
(b) koniec poprzedniego okresu (dane to˝same z poczàtkiem bie˝àcego

okresu); oraz 
(c) poczàtek najwczeÊniejszego okresu porównawczego. 

1p41 (a), (b), 5. Je˝eli jednostka dokonała reklasyfikacji danych porównawczych 
(c) w nast´pstwie zmiany zasad prezentacji bàdê klasyfikacji pozycji

sprawozdania finansowego, nale˝y ujawniç: 
(a) charakter takiej reklasyfikacji; 
(b) kwot´ ka˝dej pozycji lub kategorii pozycji podlegajàcej reklasyfikacji; 
(c) oraz powód reklasyfikacji 

Je˝eli jednostka zmienia zasady prezentacji lub klasyfikacji pozycji
sprawozdania finansowego, nale˝y dokonaç reklasyfikacji danych
porównawczych, chyba ̋ e jest to w praktyce niemo˝liwe.
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1p42 6. Je˝eli jednostka zmienia zasady prezentacji lub klasyfikacji pozycji, 
lecz w praktyce niemo˝liwe jest dokonanie reklasyfikacji wartoÊci
porównawczych, wówczas nale˝y ujawniç: 
(a) powód niedokonania reklasyfikacji odpowiednich wartoÊci; oraz 
(b) charakter korekt, jakie zostałyby dokonane, gdyby stosowne wartoÊci

podlegałyby reklasyfikacji. 

1p45 7. Nale˝y zachowaç te same zasady prezentacji i klasyfikacji pozycji
sprawozdania finansowego w kolejnych okresach, chyba ̋ e: 
(a) oczywiste jest, w nast´pstwie istotnej zmiany charakteru działalnoÊci

jednostki lub przeglàdu jej sprawozdania finansowego, ̋ e inne zasady
prezentacji lub klasyfikacji byłyby bardziej właÊciwe zwa˝ywszy na kryteria
doboru i zastosowanie zasad rachunkowoÊci; lub

(b) MSSF wymaga zmiany zasad prezentacji. 

1p138(a-c), 8. Nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje: 
(a) rezydencj´ podatkowà i form´ prawnà jednostki, kraj i adres siedziby

(bàdê miejsce prowadzenia działalnoÊci, je˝eli inne ni˝ siedziba); 
(b) opis charakteru działalnoÊci jednostki i wskazanie jej działalnoÊci

podstawowej; 
(c) nazw´ jednostki dominujàcej oraz ostatecznej jednostki dominujàcej

grupy; 
24p13 (d) nazw´ bezpoÊredniej jednostki dominujàcej (lub innego sprawujàcego

kontrol´ właÊciciela); 
24p13 (e) nazw´ strony kontrolujàcej najwy˝szego szczebla. 

24p13 Je˝eli ani jednostka dominujàca, ani jednostka dominujàca najwy˝szego
szczebla nie prezentujà publicznie dost´pnego sprawozdania finansowego,
nale˝y ujawniç nazw´ najwy˝szej jednostki dominujàcej wy˝szego szczebla,
która publikuje sprawozdanie finansowe. 

UN 9. Poza sprawozdaniem finansowym, spółki mogà prezentowaç analiz´
finansowà sporzàdzonà przez zarzàd, opisujàcà i objaÊniajàcà główne cechy
wyników finansowych i sytuacji finansowej jednostki oraz główne obszary
niepewnoÊci, jakie dotyczà tej jednostki (zob. cz´Êç G niniejszej listy
kontrolnej). 

MSSF6p24(b) 10. Jednostki prowadzàce działania zwiàzane z poszukiwaniem i ocenà
zasobów mineralnych ujawniajà kwoty aktywów, zobowiàzaƒ, przychodów
i kosztów oraz operacyjnych i inwestycyjnych przepływów pieni´˝nych
powstałych w zwiàzku z poszukiwaniem i ocenà zasobów mineralnych.

A2 Zasady (polityka) rachunkowoÊci 
1. Ogólne informacje do ujawnienia 

1p117(a), (b) 1. W podsumowaniu najwa˝niejszych zasad rachunkowoÊci nale˝y wskazaç:
(a) podstaw´ (lub podstawy) wyceny stosowanej podczas sporzàdzania

sprawozdania finansowego; oraz 
(b) pozostałe stosowane zasady rachunkowoÊci istotne dla zrozumienia

sprawozdania finansowego. 

1p122 2. W podsumowaniu najwa˝niejszych zasad rachunkowoÊci lub pozostałych
notach nale˝y zamieÊciç oceny, poza tymi majàcymi charakter szacunków,
które poczynił zarzàd w ramach zastosowania w jednostce zasad
rachunkowoÊci i które majà najwi´kszy wpływ na kwoty wykazane 
w sprawozdaniu finansowym. 

1p125 (a), (b) 3. Nale˝y ujawniç informacje o zało˝eniach poczynionych co do przyszłoÊci 
oraz o pozostałych istotnych êródłach niepewnoÊci oszacowaƒ na koniec
okresu sprawozdawczego, które rodzà znaczàce ryzyko mogàce prowadziç
do istotnych korekt wartoÊci ksi´gowych aktywów oraz zobowiàzaƒ 
w kolejnym roku obrotowym. W odniesieniu do takich aktywów i zobowiàzaƒ
nale˝y wskazaç
(a) ich charakter oraz
(b) ich wartoÊç ksi´gowà na koniec okresu 
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1p129 Przykłady ró˝nego rodzaju ujawnieƒ, których dokonuje jednostka: 
(a) charakter niepewnoÊci zało˝eƒ bàdê innych szacunków; 
(b) wra˝liwoÊç wartoÊci ksi´gowych na zmiany metod, zało˝eƒ i szacunków

stanowiàcych podstaw´ ich obliczenia, w tym uzasadnienie wyst´powania
takiej wra˝liwoÊci; 

(c) oczekiwane rozstrzygni´cie niepewnoÊci oraz zakres odpowiednich
mo˝liwych wyników w kolejnym roku obrotowym w kontekÊcie wartoÊci
ksi´gowych stosownych aktywów i zobowiàzaƒ; oraz 

(d) wyjaÊnienie zmian dokonanych w zakresie przeszłych zało˝eƒ dotyczàcych
takich aktywów i zobowiàzaƒ, je˝eli niepewnoÊç nadal pozostała. 

1p131 4. Je˝eli jest niewykonalne w praktyce ujawnienie zakresu mo˝liwego wpływu
zało˝enia lub innego êródła niepewnoÊci szacunku na koniec okresu
sprawozdawczego, nale˝y: 
(a) wskazaç, ̋ e na podstawie obecnej wiedzy, jest prawdopodobne, 

˝e w trakcie kolejnego roku obrotowego skutki mogà byç odmienne 
od zakładanych, a zatem mogà spowodowaç istotnà korekt´ wartoÊci
bilansowych aktywów i zobowiàzaƒ oraz; 

(b) wskazaç charakter i wartoÊç bilansowà konkretnego składnika aktywów
lub zobowiàzaƒ (bàdê kategorii aktywów lub zobowiàzaƒ), na które dane
zało˝enie ma wpływ. 

27p24 5. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniki wszystkich 
28p26 jednostek zale˝nych, stowarzyszonych i wspólnych przedsi´wzi´ç 
31p33 powinny byç odpowiednio skonsolidowane, uj´te metodà praw własnoÊci

lub skonsolidowane metodà proporcjonalnà, przy zastosowaniu jednolitych
zasad rachunkowoÊci w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych
zdarzeƒ nast´pujàcych w zbli˝onych okolicznoÊciach. 

8p28 6. Zgodnie z przepisami przejÊciowymi poszczególnych standardów, nale˝y
ujawniç, czy którykolwiek standard przyj´ty został przez jednostk´
sprawozdawczà przed datà jego wejÊcia w ̋ ycie. 

1p18 7. Zastosowania niewłaÊciwych zasad rachunkowoÊci nie usprawiedliwia ani
ujawnienie zastosowanych zasad, ani zamieszczenie uwag lub objaÊnieƒ. 

2. Szczegółowe zasady rachunkowoÊci 
Wymagane jest ujawnienie poni˝ej wymienionych zasadach rachunkowoÊci: 

1p119 1. Zasady konsolidacji, w tym dotyczàce: 
(a) jednostek zale˝nych; oraz 
(b) jednostek stowarzyszonych. 

1p119 2. Połàczenia przedsi´wzi´ç. 

31p57 3. Wspólne przedsi´wzi´cia, w tym metody ujmowania przez wspólnika
swoich udziałów we wspólnie kontrolowanych jednostkach. 

1p119 4. Transakcje wyra˝one w walutach obcych oraz sposób ich przeliczania. 

16p73(a)-(c) 5. Rzeczowe aktywa trwałe - w odniesieniu do ka˝dej grupy ujawniç nale˝y: 
(a) metod´ wyceny (np. cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszony

o umorzenie i straty z tytułu utraty wartoÊci lub według wartoÊci
przeszacowanej pomniejszonej o póêniejsze umorzenie); 

(b) metod´ amortyzacji (np. metoda liniowa); oraz 
(c) zastosowane okresy u˝ytkowania lub stawki amortyzacyjne. 

40p75(a)-(e) 6. NieruchomoÊci inwestycyjne. Ujawniç nale˝y: 
(a) czy jednostka stosuje model oparty na wartoÊci godziwej, czy model

oparty na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia; 
(b) je˝eli stosuje model oparty na wartoÊci godziwej – czy i w jakich

okolicznoÊciach nieruchomoÊci posiadane w ramach leasingu
operacyjnego zalicza do nieruchomoÊci inwestycyjnych i rozlicza je
jako takie; 

(c) je˝eli istniejà trudnoÊci w klasyfikacji nieruchomoÊci inwestycyjnych –
kryteria stosowane przez jednostk´ do odró˝niania nieruchomoÊci
inwestycyjnych od nieruchomoÊci zajmowanych przez właÊciciela 
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oraz nieruchomoÊci przeznaczonych do sprzeda˝y w normalnym toku
działalnoÊci gospodarczej; 

(d) metody i znaczàce zało˝enia zastosowane przy ustalaniu wartoÊci
godziwej nieruchomoÊci inwestycyjnych, w tym stwierdzenie, czy wartoÊç
godziwà ustala si´ na podstawie informacji rynkowych, czy raczej innych
czynników (które nale˝y ujawniç), z uwagi na charakter nieruchomoÊci 
i brak porównywalnych danych rynkowych; oraz 

(e) zakres, w jakim wartoÊç godziwa nieruchomoÊci inwestycyjnej (wycenionej
lub ujawnionej w sprawozdaniu finansowym) opiera si´ na wycenie
wykonanej przez niezale˝nego rzeczoznawc´ o uznanych i odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych oraz aktualnym doÊwiadczeniu w wycenie
nieruchomoÊci inwestycyjnych o takiej lokalizacji i klasyfikacji, jak
wyceniana nieruchomoÊç inwestycyjna.

1p119 7. Pozostałe wartoÊci niematerialne. Dla ka˝dej grupy (w podziale na wartoÊci
niematerialne wytworzone we własnym zakresie oraz nabyte) nale˝y ujawniç:
(a) podejÊcie ksi´gowe (cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszone

o umorzenie lub, w bardzo rzadkich przypadkach wartoÊç przeszacowana
pomniejszona o póêniejsze umorzenie); 

38p118(a) (b) czy okresy u˝ytkowania sà nieokreÊlone, czy okreÊlone; 
38p118(a)(b) (c) okres i metod´ amortyzacji zastosowane w odniesieniu do wartoÊci

niematerialnych o okreÊlonych okresach u˝ytkowania (np. metoda
liniowa); oraz 

38p108 (d) informacj´, ̋ e wartoÊci niematerialne o nieokreÊlonym okresie
u˝ytkowania testowano pod kàtem utraty wartoÊci co najmniej raz do
roku, a tak˝e wówczas, gdy wyst´powały oznaki, ̋ e dana wartoÊç
niematerialna mogła utraciç wartoÊç. 

1p119 8. Sposób uj´cia kosztów prac badawczych i zasady kapitalizacji kosztów
prac rozwojowych oraz tworzenia stron internetowych. 

1p119, 9. Koszty finansowania zewn´trznego (np. ujmowane bezpoÊrednio jako koszty
23p9,p26(a) lub kapitalizowane jako cz´Êç kosztu nabycia dostosowywanego składnika

aktywów).

MSSF7p21 10. W odniesieniu do ka˝dej klasy aktywów finansowych, zobowiàzaƒ
finansowych i instrumentów kapitałowych, nale˝y ujawniç przyj´te zasady
rachunkowoÊci i metody, w tym kryteria ujmowania i metod´ wyceny. 

MSSF7pB5 W ramach ujawniania zasad rachunkowoÊci jednostki, w odniesieniu do
ka˝dej kategorii aktywów finansowych nale˝y ujawniç, czy zwykłe
transakcje zakupu i sprzeda˝y aktywów finansowych ujmuje si´ na dzieƒ
zawarcia czy te˝ rozliczenia transakcji (zob. MSR 39 par. 38). 

MSSF7p21, Ujawniç nale˝y wszystkie znaczàce zasady rachunkowoÊci, w tym ogólne, 
B5 przyj´te przez jednostk´ reguły oraz metody ich stosowania wobec transakcji,

innych zdarzeƒ i okolicznoÊci pojawiajàcych si´ w trakcie jej działalnoÊci. 
W odniesieniu do instrumentów finansowych ujawniane informacje
obejmowaç powinny: 
(a) kryteria stosowane przy ustalaniu, kiedy ujàç bàdê zaprzestaç ujmowania

składnika aktywów finansowych lub zobowiàzaƒ finansowych; 
(b) podstaw´ wyceny aktywów finansowych oraz zobowiàzaƒ finansowych

przy poczàtkowym uj´ciu i po poczàtkowym uj´ciu; oraz 
(c) podstaw´ ujmowania i wyceny przychodów i kosztów powstajàcych 

z aktywów i zobowiàzaƒ finansowych. 

1p119 11. Leasing. 

2p36(a) 12. Zapasy, w tym metoda ustalania wartoÊci rozchodu (np. FIFO lub Êrednia
wa˝ona). 

1p119 13. Rezerwy.

19p120A(a) 14. Koszty Êwiadczeƒ pracowniczych – łàcznie z zasadà dotyczàcà ujmowania
zysków i strat aktuarialnych. 

MSSF2p44 15. PłatnoÊci na bazie akcji. 

1p119 16. Podatek dochodowy, w tym odroczony podatek dochodowy. 
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18p35(a), 17. Ujmowanie przychodów. 
1p119

18p35(a) 18. Metoda przyj´ta dla okreÊlania stopnia zaawansowania transakcji
dotyczàcych Êwiadczenia usług. 

20p39(a) 19. Dotacje paƒstwowe:
1p119 (a) zasada rachunkowoÊci; oraz 

(b) metoda prezentacji w sprawozdaniu finansowym. 

1p119,7p46 20. Definicja Êrodków pieni´˝nych i ich ekwiwalentów. 

1p119 21. SprawozdawczoÊç dotyczàca segmentów (obowiàzuje spółki notowane 
na giełdzie):
(a) okreÊlenie co stanowi segment operacyjny i czy segmenty operacyjne

podlegały agregacji do segmentów sprawozdawczych; 
(b) identyfikacja kluczowego decydenta operacyjnego. 

MSSF6p24(b) 22. Nakłady na poszukiwanie i ocen´ zasobów mineralnych, w tym ujmowanie
aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych. 

36p80, 102 23. Zasady (polityka) rachunkowoÊci dotyczàce wszystkich aktywów, w tym
wybór oÊrodków wypracowujàcych Êrodki pieni´˝ne, by przyporzàdkowaç
im aktywa wspólne i wartoÊci firmy na potrzeby oceny tych aktywów pod
kàtem utraty przez nie wartoÊci. 

MSSF6p21,23 24. Zasady (polityka) rachunkowoÊci dotyczàce przyporzàdkowania aktywów
z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych do oÊrodków
wypracowujàcych Êrodki pieni´˝ne lub grupy oÊrodków wypracowujàcych
Êrodki pieni´˝ne na potrzeby oceny tych aktywów pod kàtem utraty przez
nie wartoÊci. 

3. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowoÊci 
8p19 1. W razie zmiany zasad (polityki) rachunkowoÊci wprowadzonej ze wzgl´du

na przyj´cie MSSF, nale˝y ujawniç informacje zgodne z konkretnymi
przepisami przejÊciowymi danego standardu. 

8p28 2. Przy zastosowaniu odpowiedniego standardu lub interpretacji po raz
pierwszy, nale˝y ujawniç: 
(a) tytuł standardu lub interpretacji; 
(b) informacj´, ̋ e zmiana zasady (polityki) rachunkowoÊci dokonuje si´

zgodnie z przepisami przejÊciowymi zawartymi w standardzie 
lub interpretacji (tam, gdzie ma to zastosowanie);

(c) charakter zmiany zasady (polityki) rachunkowoÊci;
(d) opis przepisów przejÊciowych (tam, gdzie ma to zastosowanie); 
(e) przepisy przejÊciowe, które mogà wpływaç na przyszłe okresy (tam,

gdzie ma to zastosowanie); 
(f) kwot´ korekty dotyczàcej bie˝àcego okresu i ka˝dego prezentowanego

okresu poprzedzajàcego (je˝eli jest to mo˝liwe ze wzgl´dów
praktycznych): 
(i) w odniesieniu do ka˝dej pozycji sprawozdania finansowego, której

dotyczy zmiana; oraz 
(ii) je˝eli do jednostki ma zastosowanie MSR 33, wpływ zmiany 

na podstawowy i rozwodniony zysk na jednà akcj´; 
(g) kwot´ korekty dotyczàcej okresów wczeÊniejszych ni˝ prezentowane

(je˝eli jest to mo˝liwe ze wzgl´dów praktycznych); oraz 
(h) je˝eli retrospektywne zastosowanie zmiany zasady rachunkowoÊci 

w odniesieniu do pewnego okresu przeszłego lub okresów
wczeÊniejszych ni˝ prezentowane nie jest mo˝liwe ze wzgl´dów
praktycznych, okolicznoÊci, które doprowadziły do zaistnienia takiej
sytuacji oraz opis sposobu i terminu zastosowania danej zmiany zasad
rachunkowoÊci. 

Nie ma obowiàzku powtarzania tych informacji w sprawozdaniach
finansowych za kolejne okresy. 

8p30 3. Je˝eli jednostka nie zastosowała nowego standardu lub interpretacji, które
zostały wydane, lecz jeszcze nie weszły w ̋ ycie, ujawniç nale˝y: 
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(a) to, ̋ e jednostka nie zastosowała nowego standardu lub interpretacji,
które zostały wydane, lecz jeszcze nie weszły w ̋ ycie; oraz 

(b) znane lub mo˝liwe do oszacowania w zadowalajàcy sposób informacje
przydatne przy ocenie mo˝liwego wpływu nowego standardu 
lub interpretacji na sprawozdanie finansowe jednostki za okres, w którym
zastosuje je po raz pierwszy. 

UN 4. Aby zakres ujawnieƒ pozostał zgodny z poprzednim paragrafem, nale˝y 
8p31 rozwa˝yç przedstawienie nast´pujàcych informacji: 

(a) tytuł nowego standardu lub interpretacji; 
(b) charakter przyszłej zmiany lub zmian zasad (polityki) rachunkowoÊci; 
(c) dat´, od której zastosowanie standardu lub interpretacji jest obligatoryjne;
(d) dat´, od której jednostka zamierza zastosowaç standard lub interpretacj´

po raz pierwszy; oraz 
(e) albo: 

(i) opis wpływu na sprawozdania finansowe jednostki zmian b´dàcych
skutkiem zastosowania po raz pierwszy nowego standardu bàdê
interpretacji, albo 

(ii) poinformowanie o fakcie, ̋ e ten wpływ nie jest znany lub nie jest
mo˝liwe jego wiarygodne oszacowanie. 

8p29 5. W odniesieniu do dobrowolnej zmiany zasady (polityki) rachunkowoÊci
ujawniç nale˝y: 

(a) charakter zmiany zasady rachunkowoÊci; 
(b) powody, dla których zastosowanie nowej zasady rachunkowoÊci

dostarczy wiarygodnych i przydatniejszych informacji; 
(c) kwot´ korekty dotyczàcej bie˝àcego okresu i ka˝dego prezentowanego

okresu poprzedzajàcego (je˝eli jest to mo˝liwe ze wzgl´dów
praktycznych): 
(i) w odniesieniu do ka˝dej pozycji sprawozdania finansowego, której

dotyczy zmiana; oraz 
(ii) je˝eli do jednostki ma zastosowanie MSR 33, wpływ zmiany 

na podstawowy i rozwodniony zysk na jednà akcj´; 
(d) kwot´ korekty dotyczàcej okresów wczeÊniejszych ni˝ prezentowane

(je˝eli jest to mo˝liwe ze wzgl´dów praktycznych); 
(e) je˝eli zastosowanie zmiany zasad rachunkowoÊci z mocà wstecznà 

w odniesieniu do pewnego okresu poprzedzajàcego lub okresów
wczeÊniejszych ni˝ prezentowane nie jest mo˝liwe ze wzgl´dów
praktycznych, okolicznoÊci, które doprowadziły do zaistnienia takiej
sytuacji, oraz opis sposobu i okreÊlenie, od kiedy zastosowano danà
zmian´ zasad rachunkowoÊci.

Nie ma obowiàzku powtarzania tych informacji w sprawozdaniach
finansowych za kolejne okresy. 

MSSF6p13, 14 Nakłady na poszukiwanie i ocen´: jednostka mo˝e zmieniç swe zasady
(polityk´) rachunkowoÊci dotyczàce ujmowania nakładów na poszukiwanie
i ocen´ zasobów mineralnych, jeÊli zmiana spowoduje, ̋ e sprawozdanie
finansowe b´dzie przydatniejsze dla u˝ytkowników w procesie podejmowania
przez nich decyzji gospodarczych i równoczeÊnie nie b´dzie mniej wiarygodne
albo b´dzie bardziej wiarygodne, ale nie mniej przydatne w kontekÊcie tych
potrzeb. Jednostka ocenia przydatnoÊç i wiarygodnoÊç na podstawie
kryteriów zawartych w MSR 8.
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A3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz
powiàzane informacje dodatkowe 

1. Ogólne informacje do ujawnienia 
Przykładowy rachunek wyników stanowi załàcznik do MSR 1

1p81(a),(b) 1. Wszystkie pozycje przychodów i kosztów uj´tych w danym okresie jednostka
prezentuje w: 
(a) pojedynczym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, lub 
(b) dwóch : sprawozdaniu przedstawiajàcym składniki wyniku (odr´bny

rachunek zysków i strat) oraz w drugim sprawozdaniu, które
rozpoczyna si´ od wyniku i przedstawia składniki innych całkowitych
dochodów (sprawozdanie z całkowitych dochodów). 

1p82 (a-d), 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów zawiera co najmniej nast´pujàce 
(e)(i), (e)(ii), pozycje za dany okres sprawozdawczy: 
(f-i), (a) przychody, 

(b) koszty finansowe, 
(c) udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych

przedsi´wzi´ç ujmowanych metodà praw własnoÊci, 
(d) obcià˝enia z tytułu podatków, 
(e) łàcznà kwot´ obejmujàcà sumy: 

(i) zysku lub straty po opodatkowaniu na działalnoÊci zaniechanej,
(ii) zysku lub straty po opodatkowaniu uj´tej na przecenie do wartoÊci

godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub w momencie zbycia
aktywów, lub grupy (grup) zbycia stanowiàcych działalnoÊç
zaniechanà. 

(f) wynik, 
(g) ka˝dy składnik innych całkowitych dochodów sklasyfikowanych według

rodzaju (z wyłàczeniem kwot z punktu h), 
(h) udział w pozostałych całkowitych dochodach stowarzyszonych 

i wspólnych przedsi´wzi´ç ujmowanych metodà praw własnoÊci, oraz
(i) całkowite dochody ogółem. 

1p83 (a)(i), 3. W sprawozdaniu z całkowitych dochodów nale˝y ujawniç nast´pujàce 
(a)(ii), (b)(i), pozycje za dany okres: 
(b)(ii) (a) wynik za okres przypadajàcy na: 

(i) udziały niedajàce kontroli; oraz 
(ii) właÊcicieli jednostki dominujàcej; oraz    

(b) sum´ całkowitych dochodów za okres przypadajàcych na: 
(i) udziały niedajàce kontroli; oraz 
(ii) właÊcicieli jednostki dominujàcej. 

1p84 Jednostki mogà prezentowaç poszczególne pozycje i ujawnienia jako
informacje wymagane zapisami par. 82 i 83 powy˝ej w sprawozdaniu 
z całkowitych dochodów lub w odr´bnym sprawozdaniu z dochodów 
(je˝eli podlega sporzàdzeniu). 

1p85 4. Nale˝y w sprawozdaniu z całkowitych dochodów (oraz w rachunku zysków
i strat, je˝eli podlega sporzàdzeniu) dołàczyç dodatkowe pozycje, nagłówki
i sumy cz´Êciowe, je˝eli taka prezentacja ma charakter istotny dla zrozumienia
wyników finansowych jednostki.

1p90 5. Nale˝y ujawniç, w sprawozdaniu z całkowitych dochodów lub w notach,
kwot´ podatku dochodowego odnoszàcà si´ do ka˝dego składnika innych
całkowitych dochodów, w tym odnoszàcà si´ do korekt wynikajàcych z
przeklasyfikowania.

1p91 Jednostka mo˝e prezentowaç składniki innych całkowitych dochodów: 
(a) pomniejszone o odnoÊne skutki podatkowe, lub 
(b) przed uj´ciem odnoÊnych skutków podatkowych z wykazaniem łàcznej

kwoty podatku dochodowego odnoszàcego si´ do tych składników. 

1p92 6. Nale˝y ujawniç korekty wynikajàce z przeklasyfikowania odnoszàce si´ 
do składników innych całkowitych dochodów. 
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1p94 7. Jednostka mo˝e zaprezentowaç korekty wynikajàce z przeklasyfikowania 
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów lub w informacjach dodatkowych.
Jednostka prezentujàca korekty wynikajàce z przeklasyfikowania 
w informacjach dodatkowych prezentuje składniki innych całkowitych
dochodów po uwzgl´dnieniu wszelkich odnoÊnych korekt wynikajàcych 
z przeklasyfikowania. 

1p97 8. Je˝eli pozycje przychodów i kosztów sà istotne, nale˝y odr´bnie ujawniç
ich charakter i kwot´. 

1p99,1p100, 9. Nale˝y przedstawiç analiz´ kosztów uj´tych w wyniku przy zastosowaniu 
1p101 klasyfikacji wg ich rodzaju lub funkcji w jednostce zale˝nie od tego, która 

z metod dostarcza bardziej rzetelnych i istotnych informacji. Jednostki
zach´ca si´ do przedstawiania tej analizy w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów bàdê w odr´bnym sprawozdaniu z dochodów (je˝eli podlega
sporzàdzeniu). Je˝eli jednostka korzysta z analizy wg funkcji, wówczas ujawnia
co najmniej, koszty własny sprzeda˝y odr´bnie od pozostałych kosztów. 

1p104 10. Je˝eli jednostka dokonuje klasyfikacji kosztów wg funkcji, nale˝y ujawniç
dodatkowo informacje o rodzaju kosztów, w tym o kosztach amortyzacji 
i Êwiadczeƒ pracowniczych. 

20p29 11. Dotacje rzàdowe zwiàzane z przychodami czasami ujmuje si´ w sprawozdaniu
z całkowitych dochodów: 
(a) odr´bnie lub w pozycji zbiorczej, takiej jak „Pozostałe przychody"; lub 
(b) pomniejsza si´ o nie powiàzane z nimi koszty. 

20p29A 12. Je˝eli jednostka prezentuje składniki wyniku w odr´bnym sprawozdaniu 
z dochodów, zgodnie z zapisami MSR 1 par. 81, ujmuje wówczas dotacje
zwiàzane z przychodami w sposób wymagany zapisami MSR 20 par. 29. 

33p4 13. Jednostka decydujàca si´ na wykazywanie zysku na akcj´ w oparciu o swe
jednostkowe sprawozdanie finansowe prezentuje taki zysk na akcj´ jedynie
w swym sprawozdaniu z całkowitych dochodów nie zaÊ w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym. 

33p4A 14. Jednostka prezentujàca składniki wyniku w odr´bnym sprawozdaniu 
z dochodów, zgodnie z zapisami MSR 1 par. 81, prezentuje zysk na akcj´
tylko w takim odr´bnym sprawozdaniu z dochodów. 

19p93B 15. Zyski i straty aktuarialne ujmowane w innych całkowitych dochodach,
zgodnie z zapisami MSR 19 par. 93A prezentuje si´ w sprawozdaniu 
z całkowitych dochodów. 

MSSF 1p6 16. Nale˝y przygotowaç i przedstawiç bilans otwarcia sprawozdania z sytuacji
finansowej wg MSSF na dzieƒ przejÊcia na MSSF. 

12p81(ab) 17. Nale˝y odr´bnie wykazaç kwot´ podatku dochodowego odnoszàcà si´ 
do ka˝dego składnika innych całkowitych dochodów. 

8p39, 40 18. Ujawniç nale˝y charakter i kwot´ zmiany wartoÊci szacunkowych, która
wpływa na bie˝àcy okres lub która - według przewidywaƒ - wywieraç b´dzie
wpływ w kolejnych okresach. JeÊli liczbowe oszacowanie kwoty nie jest
wykonalne ze wzgl´dów praktycznych, nale˝y ten fakt ujawniç.

1p81 19. Je˝eli jednostka reguluje zobowiàzania z tytułu dywidend dokonujàc
KIMSF17p14 dystrybucji aktywów niepieni´˝nych, czy wykazuje ró˝nic´ mi´dzy
KIMSF17p15 wartoÊcià bilansowà dystrybuowanych aktywów a wartoÊcià bilansowà

zobowiàzania z tytułu dywidendy jako odr´bnà pozycj´ w wyniku? 
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2. Poszczególne pozycje 
18p35(b) 1. Ujawniç nale˝y kwoty wszystkich znaczàcych kategorii przychodów

uj´tych w trakcie okresu, w tym przychodów z tytułu: 
(a) sprzeda˝y towarów; 
(b) Êwiadczenia usług; 
(c) odsetek; 
(d) tantiem; oraz 
(e) dywidend. 

18p35(c) 2. Ujawniç nale˝y kwoty przychodów niepieni´˝nych powstałych z tytułu
wymiany towarów lub usług, zawarte w ka˝dej znaczàcej kategorii
przychodów. 

1p30 3. Pozycje indywidualnie nieistotne sumuje si´ z innymi pozycjami 
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów lub w notach. 

1p98 4. OkolicznoÊci, które mogà stanowiç podstaw´ do odr´bnej prezentacji pozycji
przychodów i kosztów: 

1p98(a) (a) odpis wartoÊci zapasów do wartoÊci sprzeda˝y netto lub rzeczowych
aktywów trwałych do wartoÊci sprzeda˝y, jak i odwrócenie takich odpisów;

1p98(b) (b) restrukturyzacja działalnoÊci jednostki oraz odwrócenie wszelkich rezerw
na koszty restrukturyzacji; 

1p98(c) (c) zbycia pozycji rzeczowych aktywów trwałych; 
1p98(d) (d) zbycia inwestycji; 
1p98(e) (e) działalnoÊç zaniechana; 
1p98(f) (f) rozrachunki z tytułu spraw sàdowych; oraz 
1p98(g) (g) pozostałe odwrócenia rezerw. 

1p99, 1p100 5. Nale˝y dołàczyç analiz´ kosztów uj´tych w wyniku przy zastosowaniu
klasyfikacji wg ich rodzaju lub funkcji w jednostce zale˝nie, która z metod
dostarcza bardziej rzetelnych i istotnych informacji. Jednostki zach´ca si´
do przedstawiania tej analizy w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
bàdê w odr´bnym sprawozdaniu z dochodów (je˝eli jest sporzàdzany). 

1p104 6. Je˝eli koszty klasyfikuje si´ wg funkcji, nale˝y dołàczyç dodatkowe
informacje o rodzaju kosztów, w tym o kosztach amortyzacji i Êwiadczeƒ
pracowniczych. 

1p103 7. Je˝eli koszty klasyfikuje si´ wg funkcji, nale˝y wykazaç przynajmniej koszt
własny sprzeda˝y odr´bnie od pozostałych kosztów. 

8. Koszty Êwiadczeƒ pracowniczych - ujawniç nale˝y: 
19p46 (a) koszty z tytułu programów okreÊlonych składek; 
19p131 (b) koszty z tytułu innych długoterminowych Êwiadczeƒ pracowniczych,

je˝eli sà znaczàce; oraz 
19p142 (c) koszty Êwiadczeƒ z tytułu rozwiàzania stosunku pracy, je˝eli sà

znaczàce.

38p126 9. Ujawniç nale˝y wydatki na prace badawcze i rozwojowe uj´te jako koszty 
w trakcie okresu. 

21p52(a) 10. Ujawniç nale˝y kwot´ ró˝nic kursowych uj´tà w wyniku, z wyjàtkiem kwot
powstałych z tytułu instrumentów finansowych wycenianych w wartoÊci
godziwej przez wynik zgodnie z MSR 39. 

36p126(a)(b) 11. W odniesieniu do ka˝dej kategorii aktywów ujawniç nale˝y nast´pujàce kwoty
uj´te w trakcie okresu oraz pozycje sprawozdania z dochodów, w których
zostały uj´te: 
(a) straty z tytułu utraty wartoÊci; oraz 
(b) odwrócenia strat z tytułu utraty wartoÊci. 

38p118(d) 12. Ujawniç nale˝y pozycj´ sprawozdania z całkowitych dochodów w której
zawarto amortyzacj´ wartoÊci niematerialnych.

KIMSF19p11 13. Ujawniç zysk lub strat´ uj´tà zgodnie z KIMSF 19 jako odr´bnà lini´ 
w wyniku finansowym lub w notach. 
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3. Podatek dochodowy 
12p79 1. Ujawniç nale˝y główne pozycje składajàce si´ na kwot´ obcià˝enia (uznania)

z tytułu podatku dochodowego. MSR 12 par. 80 podaje przykłady głównych
pozycji składajàcych si´ na kwot´ obcià˝enia/uznania z tytułu podatku
dochodowego.

12p81(c) 2. Nale˝y przedstawiç objaÊnienie relacji pomi´dzy obcià˝eniem (uznaniem) 
z tytułu podatku dochodowego a ksi´gowym wynikiem , w jednej z dwóch
form: 
(a) liczbowego uzgodnienia obcià˝enia (uznania) wyniku z tytułu podatku

dochodowego oraz iloczynu wyniku ksi´gowego i stosowanej stawki
(stosowanych stawek) podatku dochodowego, wraz z ujawnieniem
podstawy, na jakiej wyliczono stosowanà stawk´ (stosowane stawki)
podatku (zob. MSR 12 par. 85); lub 

(b) liczbowego uzgodnienia Êredniej efektywnej stopy podatkowej 
i stosowanej stawki podatku, wraz z ujawnieniem podstawy, na jakiej
wyliczono stosowanà stawk´ podatku (zob. MSR 12 par. 85). 

12p81(d) 3. Nale˝y przedstawiç objaÊnienie zmian stosowanej stawki (stosowanych
stawek) podatku dochodowego w stosunku do okresu poprzedzajàcego. 

4. Pozycje nadzwyczajne 
1p87 1. Pozycji przychodów i kosztów nie nale˝y nigdzie prezentowaç jako pozycji

nadzwyczajnych – ani w sprawozdaniu z dochodów, ani w informacji
dodatkowej.

A4 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
oraz powiàzane informacje dodatkowe 

1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
1p106 1.Nale˝y przedstawiç zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujàce
(a),(b),(d) nast´pujàce informacje:

(a) całkowite dochody za okres, z odr´bnym uj´ciem kwot ogółem
przypadajàcych na właÊcicieli jednostki dominujàcej oraz na udziały
niedajàce kontroli;

(b) dla ka˝dego składnika kapitału własnego, skutki retrospektywnego
zastosowania lub retrospektywnego przekształcenia uj´tego zgodnie 
z MSR 8; oraz

(c) dla ka˝dego składnika kapitału własnego, uzgodnienie mi´dzy wartoÊcià
bilansowà na poczàtek i na koniec okresu, z odr´bnà prezentacjà zmian
wynikajàcych z:
(i) wyniku finansowego 

(ii) pozostałych całkowitych dochodów; oraz

(iii) transakcji z właÊcicielami wyst´pujàcymi w charakterze właÊcicieli,
z odr´bnym ujawnieniem wkładów dokonanych przez i wypłat 
z zysku dokonanych na rzecz właÊcicieli oraz zmian udziału 
w jednostkach zale˝nych nieskutkujàcych utratà kontroli.

1p106A 2. Dla ka˝dego składnika kapitału własnego nale˝y przedstawiç 
w sprawozdaniu ze zmian kapitału własnego lub w notach, analiz´
pozostałych całkowitych dochodów wg pozycji.

1p107 3. Nale˝y ujawniç, w sprawozdaniu ze zmian kapitału własnego lub w notach,
kwoty dywidend wykazanych jako wypłaty z zysku na rzecz właÊcicieli w
ciàgu okresu oraz kwot´ na akcj´.   

1p108 W MSR 1 par. 106 składniki kapitału własnego obejmujà, na przykład, ka˝dà
kategori´ wniesionego kapitału własnego, skumulowanà kwot´ ka˝dej
kategorii pozostałych całkowitych dochodów oraz zyski zatrzymane. 

32p39 4. Nale˝y odr´bnie w notach ujawniç wysokoÊç kosztów transakcyjnych
zmniejszajàcà kapitał własny w danym okresie. 

KIMSF17 5. Nale˝y ujawniç wzrost lub spadek wartoÊci bilansowej zobowiàzania
p16(b) z tyt. dywidendy wynikajàcy ze zmiany wartoÊci godziwej aktywów

niepieni´˝nych przeznaczonych do dystrybucji.
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2. Ogólne informacje do ujawnienia 
1p79(b) 1. Ujawnienie opisu charakteru i przeznaczenia ka˝dego kapitału rezerwowego
16p77(f) wchodzàcego w skład kapitału własnego, w tym ograniczenia co do podziału
38p124(b) kapitałów z przeszacowania (zwykle obejmuje to szczegółowe informacje 

o ograniczeniach dotyczàcych podziału poszczególnych kapitałów
rezerwowych wchodzàcych w skład kapitału własnego, jakkolwiek MSR 1
szczegółowo tej kwestii nie reguluje).

36p126(c),(d) 2. Ujawnienie kwoty straty z tytułu utraty wartoÊci oraz kwoty odwrócenia straty
z tytułu utraty wartoÊci, uj´tych w trakcie okresu bezpoÊrednio w kapitale
własnym - dla ka˝dej kategorii aktywów. 

1p79(a) 3. Albo w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, albo w sprawozdaniu ze zmian
w kapitale własnym, albo w informacji dodatkowej, w odniesieniu do ka˝dej
kategorii kapitału podstawowego (typu wyemitowanych akcji) ujawniç
nale˝y nast´pujàce informacje (informacje te ujawnia si´ zwykle w
informacji dodatkowej): 

1p79(a),(ii) (a) liczb´ akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych, a tak˝e akcji
wyemitowanych, lecz nie w pełni opłaconych; 

1p79(a),(iii) (b) wartoÊç nominalnà jednej akcji lub stwierdzenie, ̋ e akcje nie posiadajà
wartoÊci nominalnej; 

1p79(a),(iv) (c) zestawienie zmian liczby akcji w ciàgu roku; 
1p79(a),(v) (d) prawa, uprzywilejowanie i ograniczenia wià˝àce si´ z danà grupà

udziałów/akcji, w tym ograniczenia dotyczàce wypłaty dywidend
i zwrotu kapitału; 

1p79(a)(vi) (e) akcje własne jednostki, pozostajàce w jej posiadaniu lub w posiadaniu
jej jednostek zale˝nych lub stowarzyszonych; oraz 

1p79(a)(vii) (f) akcje zarezerwowane dla potrzeb emisji z tytułu realizacji opcji i umów
sprzeda˝y, wraz z warunkami i kwotami. 

32p15,18,20 Niektóre rodzaje akcji uprzywilejowanych powinny byç wykazywane jako
AG25,AG26 zobowiàzania (a nie kapitał własny). Zob. MSR 32 par. 18 (a).

1p80 4. Jednostka nieposiadajàca kapitału podstawowego, np. spółka osobowa,
powinna ujawniç informacje analogiczne do tych wymaganych przez MSR 1
(zmieniony) w pkt 79(a), przedstawiajàc zmiany, jakie wystàpiły w trakcie
okresu w ka˝dej kategorii wspólnego majàtku wspólników oraz w prawach,
przywilejach i ograniczeniach wià˝àcych si´ z ka˝dà kategorià wspólnego
majàtku wspólników. 

10p13 5. Ujawniç nale˝y kwot´ dywidend zaproponowanych lub zadeklarowanych 
1p137(a) pomi´dzy dniem bilansowym a datà zatwierdzenia sprawozdania

finansowego, lecz nieuj´tych w trakcie okresu jako wypłata na rzecz
właÊcicieli, a tak˝e odnoÊnà kwot´ na jednà akcj´. 

1p137(b) 6. Ujawniç nale˝y łàcznà kwot´ ewentualnych nieuj´tych skumulowanych
dywidend z akcji uprzywilejowanych co do dywidendy. 
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A5 Sprawozdanie z sytuacji finansowej 
(oraz odnoÊne informacje dodatkowe) 

1. Ogólne informacje do ujawnienia 
1p54 (a-r) 1. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej nale˝y uwzgl´dniç co najmniej

nast´pujàce pozycje: 
(a) rzeczowe aktywa trwałe; 
(b) nieruchomoÊci inwestycyjne; 
(c) wartoÊci niematerialne;
(d) aktywa finansowe (bez kwot wykazanych w (e), (h) i (i)); 
(e) inwestycje wyceniane metodà praw własnoÊci; 
(f) aktywa biologiczne; 
(g) zapasy; 
(h) nale˝noÊci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale˝noÊci; 
(i) Êrodki pieni´˝ne i ekwiwalenty pieni´˝ne; 
(j) ogółem aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda˝y 

oraz aktywa zawarte w grupach do zbycia zaklasyfikowanych jako
przeznaczone do sprzeda˝y zgodnie z MSSF 5; 

(k) zobowiàzania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiàzania; 
(l) rezerwy; 
(m)zobowiàzania finansowe (bez kwot wykazanych w (k) i (l)); 
(n) zobowiàzania i aktywa z tytułu bie˝àcego podatku, w rozumieniu MSR 12;
(o) zobowiàzania i aktywa z tytułu podatku odroczonego, w rozumieniu

MSR 12; 
(p) zobowiàzania zawarte w grupach do zbycia klasyfikowanych jako

przeznaczone do sprzeda˝y zgodnie z MSSF 5; 
(q) udziały niekontrolujàce, uj´te w kapitale własnym, lecz odr´bnie 

od kapitału przypadajàcego na udziały jednostki dominujàcej, 
(r) wyemitowany kapitał i kapitały rezerwowe przypadajàce na właÊcicieli

jednostki dominujàcej. 

1p55 2. Nale˝y wykazaç dodatkowe pozycje, nagłówki i sumy cz´Êciowe w samym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej, je˝eli taka prezentacja jest istotna dla
zrozumienia sytuacji finansowej jednostki. 

1p56 3. Nie nale˝y klasyfikowaç aktywów ani zobowiàzaƒ z tytułu podatku
odroczonego jako aktywów obrotowych lub zobowiàzaƒ bie˝àcych. 

1p77 4. Nale˝y przedstawiç dalsze podklasyfikacje wykazanych pozycji
uporzàdkowane w sposób właÊciwy dla działalnoÊci jednostki. Takich
ujawnieƒ dokonuje si´ w sprawozdaniu z sytuacji finansowej lub w notach. 

1p60 5. Je˝eli podział aktywów i zobowiàzaƒ na obrotowe/trwałe oraz
krótko/długoterminowe zostaje dokonany w samym sprawozdaniu z sytuacji
finansowej, nale˝y wówczas stosowaç zasady klasyfikacji zgodne z MSR 1
par. 66-76. Je˝eli nie jest on dokonany w samym sprawozdaniu z sytuacji
finansowej, nale˝y zapewniç, ̋ e prezentacja oparta na kryteriach płynnoÊci
dostarczy bardziej rzetelnych i istotnych informacji. Nale˝y zapewniç te˝, ̋ e
aktywa i zobowiàzania ujawnia si´ w porzàdku ich płynnoÊci. 

1p64 Jednostka ma prawo stosowaç mieszanà podstaw´ prezentacji, w tym
klasyfikacj´ obrotowe/trwałe i krótko/długoterminowe oraz klasyfikacj´ 
wg kryteriów płynnoÊci, je˝eli taka metoda dostarcza informacji bardziej
rzetelnych i istotnych, na przykład kiedy jednostka prowadzi zró˝nicowanà
działalnoÊç. 

1p61 6. Bez wzgl´du na zastosowanà metodà prezentacji, nale˝y ujawniç niebie˝àcà
cz´Êç (kwota podlegajàca uzyskaniu lub rozliczeniu po upływie ponad 
12 miesi´cy) dla ka˝dego składnika aktywów i zobowiàzaƒ łàczàcego
cz´Êç bie˝àcà i niebie˝àcà. 
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2. NiepewnoÊç zwiàzana z wycenà
37p85 1. W odniesieniu do ka˝dej kategorii rezerw ujawniç nale˝y nast´pujàce

informacje:
(a) zwi´zły opis charakteru obowiàzku i przewidywany czas wypływów

korzyÊci ekonomicznych;
(b) wskazanie niepewnoÊci co do kwoty lub rozło˝enia w czasie tych

wypływów (w razie potrzeby przedstawienia odpowiednich informacji
jednostka powinna ujawniç główne zało˝enia dotyczàce przyszłych
zdarzeƒ, zgodnie z MSR 37 par. 48); oraz

(c) kwot´ ewentualnej oczekiwanej rekompensaty wraz z wartoÊcià
ewentualnego składnika aktywów uj´tego z tytułu oczekiwanej
rekompensaty.

34p26 2. Je˝eli wartoÊç szacunkowej kwoty wykazanej za okres Êródroczny, 
np. rezerwy, znaczàco si´ zmienia w drugiej cz´Êci roku obrotowego, lecz
nie publikuje si´ odr´bnego raportu finansowego za ten drugi okres
Êródroczny, charakter i kwot´ zmiany oszacowania ujawniç nale˝y w
informacji dodatkowej do rocznego sprawozdania finansowego za dany rok
obrotowy.

Punkt ten ma zastosowanie tylko wówczas, gdy jednostka sprawozdawcza
publikuje Êródroczny raport finansowy, sporzàdzony stosownie do MSR 34.

3. Uwaga: niektóre standardy zawierajà dalsze szczegółowe wymogi
informacyjne co do êródeł niepewnoÊci dotyczàcej oszacowaƒ i osàdów.
Konkretne wymogi informacyjne zamieszczone w pozostałych cz´Êciach
niniejszej listy kontrolnej to:
(a) metody i zało˝enia przyj´te przy ustalaniu wartoÊci godziwej:

40p75(c)-(e) (i) nieruchomoÊci inwestycyjnych (cz´Êç A5.22);
MSSF7p27 (ii) instrumentów finansowych (cz´Êç A8);
MSSF2p46 (iii) płatnoÊci opartych na akcjach (cz´Êç B7, pkt 2-5); oraz

(b) rodzaj, rozło˝enie w czasie i stopieƒ pewnoÊci wystàpienia przepływów
pieni´˝nych z tytułu nast´pujàcych pozycji:

37p86 (i) pozycji warunkowych (cz´Êç A5.23);
MSSF7p31 (ii) instrumentów finansowych - warunki mogàce wpływaç na kwot´,

rozło˝enie w czasie i pewnoÊç wystàpienia przyszłych przepływów
pieni´˝nych;

SKI 29p6-7 (iii) umów na usługi koncesjonowane – warunki mogàce wpływaç 
na kwot´, rozło˝enie w czasie i pewnoÊç wystàpienia przyszłych
przepływów pieni´˝nych (cz´Êç C3); oraz 

MSSF4p37 (iv) ubezpieczeƒ – informacje o charakterze, rozło˝eniu w czasie 
i niepewnoÊci co do wystàpienia przyszłych przepływów pieni´˝nych
z tytułu umów ubezpieczeniowych (cz´Êç E, pkt 2); oraz 

(c) inne informacje właÊciwe do ujawnienia: 
36p130,131, (i) utrata wartoÊci aktywów - główne zało˝enia projekcji przepływów 
133,134 pieni´˝nych, okresy obj´te przez projekcje, stopy wzrostu dla potrzeb

ekstrapolacji i stopy dyskonta stosowane przy ustalaniu wartoÊci
u˝ytkowej (cz´Êç A5.6, pkt 1 i 4); 

19p120A(u) (ii) programy okreÊlonych Êwiadczeƒ po okresie zatrudnienia – główne
zało˝enia aktuarialne (cz´Êç A5.16, pkt 14 i 15); 

MSSF4p37 (iii) ubezpieczenia – proces stosowany przy okreÊlaniu zało˝eƒ, które
miały najwi´kszy wpływ na ocen´ uj´tych aktywów, zobowiàzaƒ,
przychodów i kosztów z umów ubezpieczeniowych i, je˝eli jest to
mo˝liwe ze wzgl´dów praktycznych, ubezpieczyciel powinien tak˝e
podaç informacje iloÊciowe dotyczàce tych zało˝eƒ; oraz 

26p35 (iv) jednostki posiadajàce programy Êwiadczeƒ emerytalnych – zało˝enia
aktuarialne (cz´Êç F5). 

Mi´dzynarodowe Standardy SprawozdawczoÊci Finansowej – Lista kontrolna informacji do ujawnienia 2012 – Cz´Êç A5

T-ND-N ODS.

C
z´

Êç
 A

 –
W

ym
og

i i
nf

or
m

ac
yj

ne
 d

o 
ro

zw
a˝

en
ia

 
pr

ze
z 

w
sz

ys
tk

ie
 je

dn
os

tk
i

PwC     21



3. Rzeczowe aktywa trwałe 
17p32,57 Wymogi informacyjne MSR 16 dotyczà zarówno Êrodków własnych, 

jak i Êrodków b´dàcych przedmiotem umów leasingu finansowego 
u leasingobiorcy. 

16p73(d) 1. W odniesieniu do ka˝dej grupy rzeczowych aktywów trwałych ujawniç nale˝y 
1p78(a) wartoÊç bilansowà brutto i umorzenie (w tym łàcznà skumulowanà strat´ z tyt.

utraty wartoÊci ) na poczàtek i na koniec ka˝dego prezentowanego okresu. 

16p73(e) 2. Nale˝y przedstawiç zestawienie zmian wartoÊci bilansowej ka˝dej grupy
rzeczowych aktywów trwałych w ka˝dym prezentowanym okresie,
przedstawiajàce: 
(a) zwi´kszenia; 
(b) aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda˝y zgodnie 

z MSSF 5 oraz inne zbycia; 
(c) zwi´kszenia z tytułu nabycia w ramach połàczeƒ przedsi´wzi´ç; 
(d) zwi´kszenia oraz zmniejszenia w trakcie okresu z tytułu przeszacowania

i z tytułu strat z tytułu utraty wartoÊci, uj´te lub odwrócone w pozostałych
całkowitych dochodach, zgodnie z MSR 36; 

(e) straty z tytułu utraty wartoÊci uj´te w trakcie okresu; 
(f) straty z tytułu utraty wartoÊci odwrócone w trakcie okresu; 
(g) amortyzacj´ za okres; 
(h) ró˝nice kursowe netto z tytułu przeliczenia sprawozdania finansowego

na innà walut´ prezentacji oraz przeliczenia działalnoÊci zagranicznej
na walut´ prezentacji jednostki sprawozdawczej; oraz 

(i) inne zmiany. 

36p126(a)(b) 3. Dla ka˝dej klasy aktywów, nale˝y ujawniç pozycje w sprawozdaniu 
z całkowitych dochodów, w których uwzgl´dniono straty z tytułu utraty
wartoÊci i odwrócenia strat z tytułu utraty wartoÊci.

16p77 4. W odniesieniu do Êrodków trwałych wykazywanych według wartoÊci
przeszacowanej ujawniç nale˝y nast´pujàce informacje: 
(a) dat´, na którà dokonano przeszacowania; 
(b) czy został powołany niezale˝ny rzeczoznawca; 
(c) metody i znaczàce zało˝enia przyj´te przy szacowaniu wartoÊci godziwej;
(d) w jakim zakresie wartoÊç godziwà ustalono bezpoÊrednio na podstawie

cen mo˝liwych do zaobserwowania na aktywnym rynku lub transakcji
przeprowadzonych niedawno na zasadach rynkowych, a w jakim
oszacowano jà, stosujàc inne techniki wyceny; oraz 

(e) w odniesieniu do ka˝dej grupy Êrodków trwałych poddanych aktualizacji
wyceny – wartoÊç bilansowà, jaka zostałaby uj´ta w sprawozdaniu
finansowym, gdyby wykazano je zgodnie z modelem opartym na cenie
nabycia lub koszcie wytworzenia.

Zob. równie˝ informacje do ujawnienia na temat nadwy˝ki z przeszacowania
w cz´Êci A4. 

16p74(a) 5. Ujawniç nale˝y istnienie i kwot´ rzeczowych aktywów trwałych, do których
jednostka ma ograniczony tytuł własnoÊci. 

16p74(a) 6. Ujawniç nale˝y wartoÊç rzeczowych aktywów trwałych stanowiàcych
zabezpieczenie spłaty zobowiàzaƒ. 

16p74(b) 7. Ujawniç nale˝y nakłady poniesione na Êrodki trwałe w budowie. 

16p74(d) 8. Je˝eli nie została ujawniona w osobnej pozycji sprawozdania z dochodów,
ujawniç nale˝y kwot´ odszkodowaƒ od osób trzecich z tytułu Êrodków
trwałych, które utraciły wartoÊç lub zostały utracone, a która to kwota uj´ta
w wyniku finansowym. 

9. Koszty finansowania zewn´trznego. Ujawniç nale˝y nast´pujàce informacje:
23p26(a) (a) kwot´ kosztów finansowania zewn´trznego aktywowanych w trakcie

okresu; oraz 
23p26(b) (b) stop´ kapitalizacji zastosowanà przy ustalaniu kwoty kosztów

finansowania zewn´trznego kwalifikujàcych si´ do aktywowania. 
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UN, 16p79 10. Informacje, których ujawnienie nie jest obowiàzkowe: 
(a) wartoÊç bilansowa tymczasowo nieu˝ywanych Êrodków trwałych; 
(b) wartoÊç bilansowa brutto całkowicie umorzonych Êrodków trwałych,

które nadal sà u˝ywane; 
(c) wartoÊç bilansowa Êrodków trwałych wycofanych z u˝ycia 

i nieklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzeda˝y zgodnie z MSSF
5;

(d) wartoÊç godziwa rzeczowych aktywów trwałych, które wykazuje si´
według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o
umorzenie, w przypadku gdy wartoÊç godziwa istotnie ró˝ni si´ od
wartoÊci bilansowej tych aktywów. 

MSSF6p25 11. Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych. Nale˝y traktowaç
te aktywa jako osobnà grup´ aktywów i ujawniç informacje wymagane
przez MSR 16, je˝eli sà one klasyfikowane jako składniki rzeczowych
aktywów trwałych. 

4. NieruchomoÊci inwestycyjne 
Wymagania dotyczàce ujawnienia informacji przedstawione poni˝ej
powinny byç zastosowane dodatkowo w stosunku do wymagaƒ zawartych
w MSR 17. Zgodnie z MSR 17, właÊciciel nieruchomoÊci inwestycyjnych
ujawnia informacje przewidziane dla leasingodawcy odnoÊnie zawartych
umów leasingowych. Jednostka, która u˝ytkuje nieruchomoÊci inwestycyjne 
na podstawie umów leasingu operacyjnego lub finansowego, ujawnia
informacje przewidziane dla leasingobiorcy odnoÊnie umów leasingu
finansowego i informacje przewidziane dla leasingodawcy - odnoÊnie
zawartych umów leasingu operacyjnego. 

40p74,75 1. Nale˝y ujawniç 
40p75(f) (a) kwoty uj´te w wyniku z nast´pujàcych tytułów: 
40p75(f),(i) (i) przychody z wynajmu nieruchomoÊci inwestycyjnych 
40p75(f),(ii) (ii) bezpoÊrednie koszty operacyjne (w tym koszty napraw i utrzymania)

powstałe w zwiàzku z nieruchomoÊciami inwestycyjnymi
generujàcymi w analizowanym okresie przychody z wynajmu; 

40p75(f),(iii) (iii) bezpoÊrednie koszty operacyjne (w tym koszty napraw i utrzymania)
powstałe w zwiàzku z nieruchomoÊciami inwestycyjnymi
niegenerujàcymi w analizowanym okresie przychodów z wynajmu;
oraz 

40p75(f),(iv) (iv) skumulowana zmiana wartoÊci godziwej uj´ta w wyniku na sprzeda˝y
nieruchomoÊci inwestycyjnych, w przypadku których stosuje si´
model kosztowy (patrz 40p32C); 

40p75(h) (b) umowne zobowiàzania do zakupu lub budowy nieruchomoÊci
inwestycyjnych bàdê do napraw, utrzymania lub modernizacji. 

40p76, 79(d) 2. Nale˝y przedstawiç uzgodnienie wartoÊci bilansowej nieruchomoÊci
inwestycyjnych z poczàtku okresu z wartoÊcià bilansowà z koƒca ka˝dego
prezentowanego okresu, prezentujàc oddzielnie nieruchomoÊci wyceniane
w wartoÊci godziwej i te, które sà wyceniane według modelu kosztowego
ze wzgl´du na brak mo˝liwoÊci wiarygodnego okreÊlenia ich wartoÊci
godziwej: 
(a) zwi´kszenia; ujawniane w podziale na zwi´kszenia wynikajàce z nabycia

nowych nieruchomoÊci i zwi´kszenia wynikajàce z aktywowanych
póêniejszych nakładów; 

(b) zwi´kszenia wynikajàce z przej´ç w ramach połàczenia przedsi´wzi´ç; 
(c) składniki aktywów sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda˝y lub

wchodzàce w skład grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona
do sprzeda˝y zgodnie z MSSF 5 lub inne zbycia; 

(d) zyski i straty netto z tytułu korekt wyceny do poziomu wartoÊci godziwej
(w razie stosowania modelu opartego na wartoÊci godziwej okreÊlonego
w MSR 40); 

(e) kwot´ netto ró˝nic kursowych wynikajàcych z przeliczenia sprawozdania
finansowego na innà walut´ prezentacji lub z przeliczenia działalnoÊci
zagranicznej na walut´ prezentacji jednostki sprawozdawczej; 
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(f) przeniesienia z i do zapasów oraz nieruchomoÊci zajmowanych przez
właÊciciela; 

(g) inne zmiany. 

40p78 3. Je˝eli jednostka, która stosuje model wyceny oparty na wartoÊci godziwej
do nieruchomoÊci inwestycyjnych wycenia nieruchomoÊci przy zastosowaniu
modelu kosztowego przewidzianego w MSR 16 (zgodnie z MSR 40 par. 53),
poniewa˝ wartoÊci godziwej nie mo˝na wiarygodnie ustaliç, wówczas nale˝y
ujawniç w ramach uzgodnienia wymaganego zapisami MSR 40 par. 76
kwoty dotyczàce takiej nieruchomoÊci inwestycyjnej odr´bnie od kwot
dotyczàcych pozostałych nieruchomoÊci inwestycyjnych. 

40p75(d) 4. Ujawniç nale˝y metody i istotne zało˝enia przyj´te przy ustalaniu wartoÊci
godziwej nieruchomoÊci inwestycyjnej

40p75(e) 5. Je˝eli nie było wyceny wykonanej przez niezale˝nego rzeczoznawc´,
nale˝y to ujawniç. 

40p78 6. W razie stosowania modelu opartego na wartoÊci godziwej, lecz wykazywania
niektórych nieruchomoÊci inwestycyjnych zgodnie z okreÊlonym w MSR 16
modelem kosztowym z uwagi na brak wiarygodnej wartoÊci godziwej, ujawniç
nale˝y nast´pujàce informacje: 

40p78(a) (a) opis tych nieruchomoÊci inwestycyjnych; 
40p78(b) (b) wyjaÊnienie, dlaczego nie mo˝na wiarygodnie ustaliç wartoÊci godziwej;
40p78(c) (c) przedział oszacowaƒ, w ramach którego z wysokim

prawdopodobieƒstwem mieÊci si´ wartoÊç godziwa; oraz 
40p78(d) (d) w razie gdy jednostka zbywa nieruchomoÊci inwestycyjne, których

wartoÊci godziwej nie mo˝na było wczeÊniej wiarygodnie ustaliç, ujawniç
nale˝y: 

40p78(d)(i) (i) ˝e jednostka zbyła nieruchomoÊci inwestycyjne niewykazywane
według wartoÊci godziwej; 

40p78(d)(ii) (ii) wartoÊç bilansowà tych nieruchomoÊci inwestycyjnych w dniu
sprzeda˝y; oraz 

40p78(d)(iii) (iii) zysk lub strat´ na sprzeda˝y. 
40p75(g) 7. Ujawniç nale˝y istnienie i kwoty ograniczeƒ dotyczàcych mo˝liwoÊci zbycia

nieruchomoÊci inwestycyjnych lub przekazywania przychodów i wpływów
ze zbycia. 

8. W razie stosowania modelu kosztowego ujawniç nale˝y oprócz powy˝szego
paragrafu 1 nast´pujàce informacje: 

40p79(a) (a) zastosowane metody amortyzacji; 
40p79(b) (b) zastosowane okresy u˝ytkowania lub stawki amortyzacyjne; oraz 
40p79(c) (c) wartoÊç brutto i łàczne dotychczasowe odpisy amortyzacyjne

(połàczone ze skumulowanymi stratami z tytułu utraty wartoÊci): 
(i) na poczàtek okresu; oraz 
(ii) na koniec okresu; 

40p79(d) (d) uzgodnienie wartoÊci bilansowej z poczàtku okresu z wartoÊcià
bilansowà z koƒca okresu, przedstawiajàce: 
(i) amortyzacj´; 
(ii) kwot´ uj´tych w ciàgu danego okresu straty z tytułu utraty wartoÊci

oraz kwot´ odwrócenia wczeÊniejszych strat, zgodnie z MSR 36; 
(iii) kwot´ netto ró˝nic kursowych wynikajàcych z przeliczenia

sprawozdania finansowego na innà walut´ prezentacji lub przeliczenia
działalnoÊci zagranicznej na walut´ prezentacji danej jednostki
sprawozdawczej; oraz 

40p79(e) (e) wartoÊç godziwà nieruchomoÊci inwestycyjnej. W wyjàtkowych
sytuacjach, gdy jednostka nie mo˝e wiarygodnie ustaliç wartoÊci
godziwej nieruchomoÊci inwestycyjnej, powinna ona ujawniç: 

(i) opis nieruchomoÊci inwestycyjnej;
(ii) wyjaÊnienie, dlaczego wartoÊci godziwej nie mo˝na wiarygodnie

ustaliç; oraz 
(iii) je˝eli istnieje taka mo˝liwoÊç, przedział wartoÊci szacunkowych, 

w ramach którego z du˝ym prawdopodobieƒstwem mieÊci si´
wartoÊç godziwa tej nieruchomoÊci inwestycyjnej. 
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40p77 9. W razie gdy dokonano znaczàcej korekty wyceny uzyskanej dla
nieruchomoÊci inwestycyjnej dla potrzeb sprawozdania finansowego (np.
w celu unikni´cia podwójnego liczenia aktywów i zobowiàzaƒ uj´tych jako
odr´bne aktywa i zobowiàzania zgodnie z opisem w MSR 40 par. 50,
ujawniç nale˝y: 
(a) zestawienie pozycji składajàcych si´ na ró˝nic´ pomi´dzy uzyskanà

wycenà a wartoÊcià skorygowanà i uwzgl´dnionà w sprawozdaniu
finansowym; oraz 

(b) osobno, w takim zestawieniu: 
(i) łàcznà kwot´ ewentualnych uj´tych zobowiàzaƒ leasingowych,

które zostały ponownie dodane; oraz 
(ii) wszelkie inne znaczàce korekty. 

40p83 MSR 8 stosuje si´ do wszelkich zmian zasad rachunkowoÊci, je˝eli jednostka
po raz pierwszy stosuje MSR 40 i wybiera model kosztowy. Wpływ zmiany
zasad rachunkowoÊci obejmuje reklasyfikacj´ wszelkich kwot utrzymywanych
w postaci nadwy˝ki z aktualizacji wyceny nieruchomoÊci inwestycyjnych. 

5. WartoÊci niematerialne (z wyłàczeniem wartoÊci firmy) 
17p32,57 Wymogi MSR 38 dotyczàce ujawniania informacji majà zastosowanie do

posiadanych przez jednostk´ wartoÊci niematerialnych oraz do wartoÊci
niematerialnych b´dàcych przedmiotem leasingu finansowego,
wykazywanych w ksi´gach leasingobiorcy. 

38p118 1. Nale˝y przedstawiç zestawienie zmian wartoÊci bilansowej ka˝dej grupy 
wartoÊci niematerialnych, w podziale na: 
(a) wartoÊci niematerialne wytworzone przez jednostk´ we własnym

zakresie; oraz 

(b) pozostałe wartoÊci niematerialne. 

W zestawieniu takim nale˝y przedstawiaç: 
38p118(c) (a) wartoÊç bilansowà brutto i umorzenie (w tym łàczne dotychczasowe

straty z tytułu utraty wartoÊci) na poczàtek okresu; 

38p118(e) (b) zwi´kszenia (w tym osobno zwi´kszenia wynikajàce z prac rozwojowych
prowadzonych we własnym zakresie, z transakcji zakupu oraz z nabycia
w ramach połàczeƒ przedsi´wzi´ç); 

(c) składniki aktywów sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda˝y 
lub wchodzàce w skład grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako
przeznaczona do sprzeda˝y zgodnie z MSSF 5 lub inne zbycia; 

(d) zwi´kszenia oraz zmniejszenia z tytułu przeszacowania w trakcie
okresu; 

(e) straty z tytułu utraty wartoÊci uj´te w trakcie okresu; 
(f) straty z tytułu utraty wartoÊci odwrócone w trakcie okresu; 
(g) amortyzacj´ za dany okres; 
(h) ró˝nice kursowe z tytułu przeliczenia sprawozdania finansowego 

na walut´ prezentacji, która jest inna ni˝ waluta funkcjonalna jednostki,
oraz z przeliczenia działalnoÊç zagranicznej na walut´ prezentacji; 

(i) inne zmiany; oraz 
38p118(c) (j) wartoÊç bilansowà brutto i umorzenie (w tym łàczne dotychczasowe

straty z tytułu utraty wartoÊci) na koniec okresu. 

1p38 MSR 38 par. 119 podaje przykłady ró˝nych grup wartoÊci niematerialnych.
Wymagane sà dane porównawcze dla tych pozycji.

38p122(a) 2. W odniesieniu do wartoÊci niematerialnych o nieokreÊlonym okresie
u˝ytkowania ujawniç nale˝y nast´pujàce informacje: 
(a) wartoÊç bilansowà; oraz 
(b) uzasadnienie oceny, ̋ e okres u˝ytkowania jest nieokreÊlony. 

38p122(b) 3. W przypadku jakiejkolwiek istniejàcej pojedynczej wartoÊci niematerialnej,
istotnej z punktu widzenia sprawozdania finansowego jednostki jako całoÊci,
nale˝y przedstawiç: 
(a) opis, 
(b) wartoÊç bilansowà 
(c) pozostały okres amortyzacji.
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38p124(a) 4. W odniesieniu do wartoÊci niematerialnych wykazywanych według wartoÊci
przeszacowanej ujawniç nale˝y w odniesieniu do ka˝dej grupy: 
(a) dat´, na którà dokonano przeszacowania; 
(b) wartoÊç bilansowà przeszacowanych wartoÊci niematerialnych; oraz 
(c) wartoÊç bilansowà, jaka zostałaby uj´ta w sprawozdaniu finansowym,

gdyby dane aktywa wykazano zgodnie z modelem kosztowym (koszt
pomniejszony o umorzenie i łàcznà kwot´ strat z tytułu utraty wartoÊci). 

38p124(c) 5. Ujawniç nale˝y metod´ i istotne zało˝enia przyj´te przy szacowaniu
wartoÊci godziwej wartoÊci niematerialnych  

38p122(d) 6. Ujawniç nale˝y nast´pujàce informacje: 

(a) istnienie i kwoty wartoÊci niematerialnych, do których jednostka ma
ograniczony tytuł własnoÊci; oraz 

(b) kwoty wartoÊci niematerialnych stanowiàcych zabezpieczenie spłaty
zobowiàzaƒ. 

38p122(c) 7. W odniesieniu do wartoÊci niematerialnych, nabytych dzi´ki dotacji
paƒstwowej i uj´tych poczàtkowo według wartoÊci godziwej (zob. MSR 38
par. 44), ujawniç nale˝y: 
(a) wartoÊç godziwà, według której poczàtkowo uj´to te aktywa; 
(b) ich wartoÊç bilansowà; oraz 
(c) czy wykazuje si´ je według kosztu pomniejszonego o umorzenie, czy te˝

według wartoÊci przeszacowanej. 

MSSF6p25 8. Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych. Nale˝y traktowaç
te aktywa jako osobnà grup´ aktywów i ujawniaç informacje, wymagane
zgodnie z MSR 38, je˝eli sà one klasyfikowane jako składniki wartoÊci
niematerialnych.
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6. Utrata wartoÊci aktywów
17p32,57 Wymogi MSR 36 dotyczàce ujawniania informacji majà zastosowanie 

do posiadanych przez jednostk´ składników aktywów oraz aktywów b´dàcych
przedmiotem leasingu finansowego uj´tych w ksi´gach leasingobiorcy. 

36p130 1. Je˝eli strata z tytułu utraty wartoÊci przez pojedynczy składnik aktywów 
lub przez oÊrodek wypracowujàcy Êrodki pieni´˝ne (OWÂP) uj´ta 
lub odwrócona w trakcie okresu jest istotna z punktu widzenia
sprawozdania finansowego jednostki sprawozdawczej jako całoÊci,
ujawniç nale˝y: 
(a) zdarzenia i okolicznoÊci, które doprowadziły do uj´cia lub odwrócenia

straty z tytułu utraty wartoÊci; 
(b) kwot´ uj´tej lub odwróconej straty z tytułu utraty wartoÊci; 
(c) w odniesieniu do pojedynczego składnika aktywów: 

(i) jego rodzaj; oraz 
(ii) segment sprawozdawczy, do którego nale˝y (zob. cz´Êç D1); 

(d) w odniesieniu do oÊrodka wypracowujàcego Êrodki pieni´˝ne: 
(i) opis oÊrodka wypracowujàcego Êrodki pieni´˝ne (np. czy jest to

linia produkcyjna, zakład produkcyjny, okreÊlona działalnoÊç
operacyjna, obszar geograficzny lub segment sprawozdawczy wg
definicji zawartej w MSSF 8 (zob. cz´Êç D1); 

(ii) kwot´ uj´tej lub odwróconej straty z tytułu utraty wartoÊci: 
– w podziale na kategorie aktywów; oraz 
– segmenty sprawozdawcze (zob. cz´Êç D1); oraz 

(iii) je˝eli sposób grupowania aktywów dla potrzeb wyró˝nienia oÊrodka
wypracowujàcego Êrodki pieni´˝ne zmienił si´ od czasu dokonania
poprzedniego oszacowania jego wartoÊci odzyskiwalnej, jednostka
powinna opisaç obecny i poprzedni sposób grupowania aktywów
oraz przyczyny zmiany sposobu identyfikacji oÊrodka
wypracowujàcego Êrodki pieni´˝ne; 

(e) czy wartoÊç odzyskiwalna składnika aktywów lub OWÂP równa jest jego
wartoÊci godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda˝y, czy jego wartoÊci
u˝ytkowej; 

(f) podstaw´ zastosowanà do ustalenia wartoÊci godziwej pomniejszonej
o koszty sprzeda˝y, je˝eli wartoÊç odzyskiwalna równa jest wartoÊci
godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda˝y (np. czy kwota ta została
ustalona na podstawie danych z aktywnego rynku, czy te˝ w jakiÊ inny
sposób); oraz 

(g) je˝eli wartoÊç odzyskiwalna równa jest wartoÊci u˝ytkowej, ujawniç nale˝y
stopy dyskonta zastosowane przy dokonywaniu obecnego i
ewentualnych wczeÊniejszych oszacowaƒ wartoÊci u˝ytkowej. 

Informacje ujawniane w tej cz´Êci w odniesieniu do segmentów majà
zastosowanie do tych jednostek, które stosujà MSSF 8 - zob. cz´Êç D1
niniejszej listy kontrolnej. 

36p131 2. Ujawniç nale˝y nast´pujàce informacje w odniesieniu do łàcznych strat 
z tytułu utraty wartoÊci oraz łàcznych odwróceƒ strat z tytułu utraty wartoÊci,
uj´tych w trakcie okresu i jednostkowo nieistotnych: 
(a) główne kategorie aktywów, których dotyczyły straty z tytułu utraty

wartoÊci (lub odwrócenia strat z tytułu utraty wartoÊci); oraz 
(b) główne zdarzenia i okolicznoÊci, które doprowadziły do uj´cia

(odwrócenia) strat z tytułu utraty wartoÊci. 

36p133 3. Je˝eli jakakolwiek cz´Êç wartoÊci firmy nabytej w ramach połàczenia
przedsi´wzi´ç w trakcie okresu sprawozdawczego nie została alokowana
do oÊrodka wypracowujàcego Êrodki pieni´˝ne na dzieƒ sprawozdawczy,
ujawniç nale˝y: 
(a) kwot´ niealokowanej wartoÊci firmy; 
(b) powód niealokowania. 
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36p134 4. W odniesieniu do ka˝dego oÊrodka wypracowujàcego Êrodki pieni´˝ne
(lub grupy OWÂP), w przypadku którego wartoÊç bilansowa wartoÊci firmy
lub wartoÊci niematerialnych o nieokreÊlonym okresie u˝ytkowania
alokowana do tego oÊrodka (lub grupy OWÂP) jest znaczàca w porównaniu
z łàcznà wartoÊcià bilansowà wartoÊci firmy lub wartoÊci niematerialnych 
o nieokreÊlonym okresie u˝ytkowania, ujawniç nale˝y: 
(a) wartoÊç bilansowà przypisanej wartoÊci firmy; 
(b) wartoÊç bilansowà wartoÊci niematerialnych o nieokreÊlonym okresie

u˝ytkowania; 
(c) podstaw´, na jakiej ustalono wartoÊç odzyskiwalnà oÊrodków (grupy

oÊrodków) wypracowujàcych Êrodki pieni´˝ne (wartoÊç u˝ytkowa lub
wartoÊç godziwa pomniejszona o koszty sprzeda˝y); 

(d) je˝eli wartoÊç odzyskiwalna oÊrodków wypracowujàcych Êrodki
pieni´˝ne opiera si´ na wartoÊci u˝ytkowej: 
(i) opis wszystkich głównych zało˝eƒ, na których zarzàd oparł swoje

projekcje przepływów pieni´˝nych za okres obj´ty najnowszymi
bud˝etami/prognozami (główne zało˝enia to te, na które wartoÊç
odzyskiwalna oÊrodków wypracowujàcych Êrodki pieni´˝ne jest
najbardziej wra˝liwa); 

(ii) opis podejÊcia zarzàdu do ustalania wartoÊci wykorzystywanych 
w głównych zało˝eniach oraz tego, czy wartoÊci te odzwierciedlajà
dotychczasowe doÊwiadczenia i/albo sà zgodne z zewn´trznymi
êródłami informacji (tam, gdzie ma to zastosowanie). Je˝eli nie, ujawniç
nale˝y, w jaki sposób i dlaczego odbiegajà one od dotychczasowych
doÊwiadczeƒ i/albo zewn´trznych êródeł informacji;

(iii) okres, w odniesieniu do którego zarzàd dokonał projekcji
przepływów pieni´˝nych na podstawie zatwierdzonych przez siebie
bud˝etów/prognoz finansowych oraz wyjaÊnienie, dlaczego
zastosowanie dłu˝szego okresu jest uzasadnione, je˝eli w odniesieniu
do oÊrodka wypracowujàcego Êrodki pieni´˝ne (lub grupy OWÂP)
zastosowano okres przekraczajàcy pi´ç lat; 

(iv) stop´ wzrostu zastosowanà w celu ekstrapolacji projekcji przepływów
pieni´˝nych poza okres obj´ty najnowszymi bud˝etami/prognozami
oraz uzasadnienie dla stosowania stopy wzrostu przewy˝szajàcej
długoterminowà przeci´tnà stop´ wzrostu dla produktów, bran˝, kraju
lub krajów, w których jednostka prowadzi działalnoÊç, lub rynku, 
w który zaanga˝owany jest oÊrodek wypracowujàcy Êrodki
pieni´˝ne; oraz 

(v) stop´ (stopy) dyskonta zastosowanà(e) w projekcjach przepływów
pieni´˝nych; 

(e) je˝eli wartoÊç odzyskiwalna oÊrodków wypracowujàcych Êrodki pieni´˝ne
opiera si´ na wartoÊci godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda˝y,
ujawniç nale˝y metodologi´ zastosowanà do ustalenia kwoty wartoÊci
godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda˝y. Je˝eli kwota wartoÊci
godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda˝y nie została ustalona przy
u˝yciu ogólnie dost´pnych cen rynkowych dla oÊrodka wypracowujàcego
Êrodki pieni´˝ne, ujawniç nale˝y nast´pujàce informacje: 
(i) opis wszystkich głównych zało˝eƒ, na których zarzàd oparł ustalenie

kwoty wartoÊci godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda˝y (główne
zało˝enia to te, na które wartoÊç odzyskiwalna oÊrodków
wypracowujàcych Êrodki pieni´˝ne jest najbardziej wra˝liwa); oraz 

(ii) opis podejÊcia zarzàdu do ustalania wartoÊci przypisanych do
głównych zało˝eƒ oraz tego, czy wartoÊci te odzwierciedlajà
dotychczasowe doÊwiadczenia i/albo sà zgodne z zewn´trznymi
êródłami informacji. Je˝eli nie, ujawnienie informacji, w jaki sposób i
dlaczego odbiegajà one od dotychczasowych doÊwiadczeƒ i/albo
zewn´trznych êródeł informacji; 
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(f) je˝eli rozsàdnie mo˝liwa zmiana głównego zało˝enia, na którym zarzàd
oparł ustalenie wartoÊci odzyskiwalnej oÊrodka wypracowujàcego Êrodki
pieni´˝ne, spowodowałaby, ̋ e wartoÊç bilansowa OWÂP przekroczy jego
wartoÊç odzyskiwalnà wówczas nale˝y ujawniç: 
(i) kwot´ nadwy˝ki wartoÊci odzyskiwalnej oÊrodka (zespołu oÊrodków)

nad jego wartoÊcià bilansowà; 
(ii) wartoÊç przypisanà głównym zało˝eniom; oraz 
(iii) wartoÊç, o jakà musi si´ zmieniç kluczowe zało˝enie 

(z uwzgl´dnieniem wpływu tej zmiany na pozostałe zmienne), 
aby wartoÊç odzyskiwalna oÊrodka (zespołu oÊrodków) była równa
jego (ich) wartoÊci bilansowej.

36p135 5. Je˝eli cz´Êç lub całoÊç wartoÊci bilansowej wartoÊci firmy lub wartoÊci
niematerialnych o nieokreÊlonym okresie u˝ytkowania jest
przyporzàdkowana szeregowi oÊrodków wypracowujàcych Êrodki pieni´˝ne
(lub grup oÊrodków), zaÊ kwota przyporzàdkowana ka˝demu oÊrodkowi
wypracowujàcemu Êrodki pieni´˝ne (lub grupie oÊrodków) nie jest z osobna
znaczàca, nale˝y to ujawniç, wraz z łàcznà kwotà wartoÊci bilansowej
wartoÊci firmy lub wartoÊci niematerialnych o nieokreÊlonym okresie
u˝ytkowania, przyporzàdkowanà tym oÊrodkom wypracowujàcym Êrodki
pieni´˝ne (lub grupom oÊrodków). 

36p135 6. Je˝eli wartoÊç odzyskiwalna któregokolwiek spoÊród tych oÊrodków
wypracowujàcych Êrodki pieni´˝ne (lub grup oÊrodków) opiera si´ na tych
samych głównych zało˝eniach, zaÊ łàczna wartoÊç bilansowa wartoÊci firmy
lub wartoÊci niematerialnych o nieokreÊlonym okresie u˝ytkowania do nich
przyporzàdkowana jest znaczàca, nale˝y to ujawniç, wraz z: 
(a) łàcznà wartoÊcià bilansowà wartoÊci firmy przyporzàdkowanà tym

oÊrodkom wypracowujàcym Êrodki pieni´˝ne (lub grupom oÊrodków); 
(b) łàcznà kwotà wartoÊci bilansowej wartoÊci niematerialnych 

o nieokreÊlonym okresie u˝ytkowania, przyporzàdkowanà tym oÊrodkom
wypracowujàcym Êrodki pieni´˝ne (lub grupom oÊrodków); 

(c) opisem głównego zało˝enia (głównych zało˝eƒ); 
(d) opisem podejÊcia zarzàdu do ustalania wartoÊci przypisywanych

głównym zało˝eniom, opisem tego, czy wartoÊci te odzwierciedlajà
dotychczasowe doÊwiadczenia i/albo (w zale˝noÊci od sytuacji) tego,
czy sà zgodne z zewn´trznymi êródłami informacji. Je˝eli nie, ujawniç
nale˝y, w jaki sposób i dlaczego odbiegajà one od dotychczasowych
doÊwiadczeƒ i/albo zewn´trznych êródeł informacji; oraz 

(e) je˝eli rozsàdnie mo˝liwa zmiana głównego zało˝enia spowodowałaby
przekroczenie wartoÊci odzyskiwalnej oÊrodka wypracowujàcego Êrodki
pieni´˝ne (lub grupy oÊrodków) przez jego wartoÊç bilansowà: 
(i) kwot´ nadwy˝ki wartoÊci odzyskiwalnej oÊrodka (zespołu oÊrodków)

nad jego wartoÊcià bilansowà; 
(ii) wartoÊç przypisanà głównym zało˝eniom; oraz 
(iii) wartoÊç, o jakà musi si´ zmieniç kluczowe zało˝enie 

(z uwzgl´dnieniem wpływu tej zmiany na pozostałe zmienne), 
aby wartoÊç odzyskiwalna oÊrodka (zespołu oÊrodków) była równa
jego wartoÊci bilansowej. 

36p136 7. Je˝eli najnowsze szczegółowe wyliczenie wartoÊci odzyskiwanej oÊrodka
wypracowujàcego Êrodki pieni´˝ne opracowane zostało w okresie
poprzedzajàcym i jest wykorzystywane w teÊcie na utrat´ wartoÊci przez
ten oÊrodek w okresie bie˝àcym, informacje do ujawnienia wymagane 
w zamieszczonych powy˝ej pkt 5 i 6 dotyczà wykorzystywanego w okresie
bie˝àcym wyliczenia wartoÊci odzyskiwalnej pochodzàcego z okresu
poprzedzajàcego. 
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38p128 8. Jednostk´ zach´ca si´, lecz nie zobowiàzuje, do ujawnienia: 
38p128(a) (a) charakterystyki wszelkich w pełni zamortyzowanych wartoÊci

niematerialnych i prawnych nadal u˝ytkowanych; oraz 
38p128(b) (b) krótkiej charakterystyki znaczàcych wartoÊci niematerialnych

znajdujàcych si´ pod kontrolà jednostki, lecz niewykazywanych jako
aktywa, poniewa˝ nie spełniajà one kryteriów przewidzianych w MSR 38
lub poniewa˝ nabyto je lub powstały one, zanim wersja MSR 38 wydana
w 1998 r. weszła w ̋ ycie.

7. Jednostki stowarzyszone 
28p1 Jednostka posiadajàca udział w jednostce stowarzyszonej wykazywanej

wg wartoÊci godziwej przez wynik zgodnie z MSR 39, ujawnia informacje
wymagane zapisami MSR 28.37(f). 

28p38 1. W przypadku jednostek stowarzyszonych ujmowanych metodà praw
własnoÊci ujawniç nale˝y: 
(a) jednostki stowarzyszone jako odr´bnà pozycj´ aktywów trwałych; 
(b) udział inwestora w wyniku jednostek stowarzyszonych; oraz 
(c) osobno, udział inwestora w ewentualnej działalnoÊci zaniechanej

jednostek stowarzyszonych. 

28p37 2. Nale˝y ujawniç: 
(a) wartoÊç godziwà inwestycji w jednostkach stowarzyszonych (pojedynczo),

dla których istniejà publikowane notowania rynkowe; 
(b) skrócone informacje finansowe o jednostkach stowarzyszonych

(osobno dla ka˝dej znaczàcej jednostki stowarzyszonej), w tym łàczne
kwoty aktywów, zobowiàzaƒ, przychodów i wyniku; 

(c) powody, dla których zało˝enie, ̋ e inwestor nie wywiera znaczàcego
wpływu, zostało obalone, je˝eli inwestor posiada – bezpoÊrednio 
lub poÊrednio poprzez jednostki zale˝ne – mniej ni˝ 20% głosów 
lub potencjalnych głosów w organach stanowiàcych jednostki, 
lecz stwierdza, ̋ e posiada znaczàcy wpływ; 

(d) powody, dla których zało˝enie, ̋ e inwestor wywiera znaczàcy wpływ,
zostało obalone, mimo ̋ e posiada on - bezpoÊrednio lub poÊrednio
poprzez jednostki zale˝ne - co najmniej 20% głosów lub potencjalnych
głosów w organach stanowiàcych jednostki, lecz uznano, ̋ e nie wywiera
znaczàcego wpływu; 

(e) dzieƒ bilansowy sprawozdania finansowego jednostki stowarzyszonej,
je˝eli odbiega od dnia bilansowego inwestora, oraz powód zastosowania
innego dnia bilansowego; 

(f) rodzaj i zakres ewentualnych znaczàcych ograniczeƒ (wynikajàcych np.
z umów kredytowych lub wymogów organów nadzoru) mo˝liwoÊci
przekazywania inwestorowi funduszy przez jednostk´ stowarzyszonà 
w formie dywidend lub spłaty kredytów/po˝yczek bàdê zaliczek; 

(g) nieuj´ty udział w stratach jednostki stowarzyszonej, za okres bie˝àcy 
i narastajàco, je˝eli inwestor zaprzestał ujmowania swojego udziału 
w stratach jednostki stowarzyszonej; 

(h) fakt, ̋ e jednostki stowarzyszonej nie ujmuje si´ metodà praw własnoÊci
zgodnie z MSR 28 par. 13; oraz 

(i) skrócone informacje finansowe o jednostkach stowarzyszonych (albo
pojedynczo, albo pogrupowane), które nie sà ujmowane metodà praw
własnoÊci, w tym sumy aktywów, zobowiàzaƒ, przychodów i wyniku. 

28p39 3. Udział inwestora w pozostałych całkowitych dochodach jednostki
stowarzyszonej powinien zostaç przez niego uj´ty w pozostałych
całkowitych dochodach. Udział ten powinien zostaç ujawniony w
sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym zgodnie z wymogami MSR1.

28p40 4. Zgodnie z MSR 37, ujawniç nale˝y: 
(a) udział inwestora w zobowiàzaniach warunkowych jednostki

stowarzyszonej zaciàgni´tych wraz z innymi inwestorami; oraz 
(b) zobowiàzania warunkowe, które powstajà, poniewa˝ inwestor

odpowiada za całoÊç lub cz´Êç zobowiàzaƒ jednostki stowarzyszonej. 
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8. Wspólne przedsi´wzi´cia 
31p56 1. Wspólnik przedsi´wzi´cia powinien ujawniç: 

(a) zestawienie i opis udziałów w znaczàcych wspólnych przedsi´wzi´ciach
i dane procentowe o udziale we wspólnie kontrolowanych jednostkach;
oraz 

(b) łàczne kwoty aktywów obrotowych, aktywów trwałych, zobowiàzaƒ
krótkoterminowych, zobowiàzaƒ długoterminowych, przychodów 
i kosztów dotyczàcych własnych udziałów we wspólnych
przedsi´wzi´ciach. 

31p56 2. Wspólnik przedsi´wzi´cia, który wykazuje swój udział we
współkontrolowanych podmiotach łàczàc odpowiednio pozycj´ po pozycji
ze swoimi aktywami, zobowiàzaniami, przychodami i kosztami na potrzeby
konsolidacji proporcjonalnej lub stosuje metod´ praw własnoÊci, ujawnia
zagregowane kwoty nast´pujàcych pozycji w odniesieniu do swego
udziału we wspólnych przedsi´wzi´ciach: 
(a) aktywa obrotowe; 
(b) aktywa trwałe; 
(c) zobowiàzania bie˝àce; 
(d) zobowiàzania długoterminowe; 
(e) dochody; oraz 
(f) koszty. 

31p54 3. Odr´bnie od pozostałych zobowiàzaƒ warunkowych ujawniç nale˝y: 
(a) wszelkie zobowiàzania warunkowe zaciàgni´te przez wspólnika 

w odniesieniu do jego udziału we wspólnych przedsi´wzi´ciach 
oraz jego udział w zobowiàzaniach warunkowych zaciàgni´tych wraz 
z pozostałymi wspólnikami; 

(b) jego udział w zobowiàzaniach warunkowych samych wspólnych
przedsi´wzi´ç, za które jest warunkowo zobowiàzany; oraz 

(c) te zobowiàzania warunkowe, które powstajà, poniewa˝ wspólnik ma
zobowiàzania warunkowe z tytułu zobowiàzaƒ pozostałych wspólników
wspólnego przedsi´wzi´cia.

31p55 4. Odr´bnie od pozostałych zobowiàzaƒ umownych ujawniç nale˝y łàcznà
kwot´: 
(a) wszelkich zobowiàzaƒ umownych zwiàzanych z jego udziałami 

we wspólnych przedsi´wzi´ciach i kwot´ jego udziału w
zobowiàzaniach umownych ponoszonych wraz z pozostałymi
wspólnikami; a tak˝e 

(b) jego udział w zobowiàzaniach umownych samych wspólnych
przedsi´wzi´ç. 

31p1 5. Jednostka posiadajàca udział we wspólnym przedsi´wzi´ciu wycenianym
w wartoÊci godziwej przez wynik zgodnie z MSR 39, ujawnia informacje
wymagane zapisami MSR 31 par. 55 i 56. 
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9. Jednostki zale˝ne 
1. Jednostki zale˝ne 

27p41(a-e) Nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym: 
(a) charakter powiàzania pomi´dzy jednostkà dominujàcà a jednostkà

zale˝nà, w której jednostka dominujàca nie posiada - bezpoÊrednio 
lub poÊrednio poprzez jednostki zale˝ne - wi´kszoÊci praw głosów; 

(b) powody, dla których posiadanie - bezpoÊrednio lub poÊrednio poprzez
jednostki zale˝ne - wi´cej ni˝ połowy głosów lub potencjalnych głosów
jednostki nie stanowi o sprawowaniu kontroli; 

(c) koniec okresu sprawozdawczego sprawozdania finansowego jednostki
zale˝nej, je˝eli takie sprawozdanie finansowe słu˝y przygotowaniu
skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sporzàdzone jest na dzieƒ
bàdê za okres ró˝ny od sprawozdania finansowego jednostki dominujàcej,
wraz z podaniem przyczyny zastosowania innej daty bàdê okresu; 

(d) charakter i zakres ewentualnych znaczàcych ograniczeƒ (wynikajàcych
np. z umów kredytowych lub wymogów organów nadzoru) mo˝liwoÊci
przekazywania funduszy jednostce dominujàcej przez jednostk´ zale˝nà
w formie dywidend pieni´˝nych, spłaty po˝yczek lub zwrotu zaliczek. 

(e) zestawienie pokazujàce wpływ wszelkich nieprowadzàcych do utraty
kontroli zmian udziału jednostki dominujàcej w jednostce zale˝nej na
kapitał własny przypadajàcym właÊcicielom jednostki dominujàcej; oraz 

27p41(f)(i)(ii) (f) w razie utraty kontroli nad jednostkà zale˝nà, ewentualny zysk lub strata,
wykazane zgodnie z par. 34; 
(i) cz´Êç takiego zysku lub straty wynikajàcà z wyceny zatrzymanych

udziałów w uprzedniej jednostce zale˝nej do wartoÊci godziwej 
na dzieƒ utraty kontroli; oraz 

(ii) pozycj´(e) sprawozdania z całkowitych dochodów, gdzie uj´to zysk
lub strat´ (je˝eli nie wykazano w odr´bnej linii w sprawozdaniu 
z całkowitych dochodów). 

2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe 

27p42 1. Je˝eli jednostkowe sprawozdanie finansowe sporzàdza si´ dla jednostki
dominujàcej, która zgodnie z 27p10 wybiera mo˝liwoÊç niesporzàdzania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wówczas w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym nale˝y ujawniç: 

27p42(a) (a) fakt, ̋ e sprawozdanie finansowe jest jednostkowym sprawozdaniem
finansowym; ̋ e skorzystano z przysługujàcego zwolnienia z obowiàzku
konsolidacji; nazw´ i kraj zało˝enia bàdê rezydencji jednostki, której
skonsolidowane sprawozdanie finansowe odpowiadajàce wymogom
MSSF przygotowano na u˝ytek publiczny; a tak˝e adres, pod którym
mo˝na uzyskaç takie skonsolidowane sprawozdanie finansowe; 

27p42(b) (b) list´ znaczàcych udziałów w jednostkach zale˝nych, jednostkach
znajdujàcych si´ pod wspólnà kontrolà oraz jednostkach stowarzyszonych,
wraz z nazwà, krajem zało˝enia lub rezydencji, wysokoÊcià udziału w
kapitale oraz, je˝eli jest inny, wysokoÊcià udziału w prawach głosu; oraz 

27p42 (c) (c) opis metody stosowanej w celu wykazywania udziałów, o których mowa
w (b). 

27p43 2. Je˝eli jednostka dominujàca (inna ni˝ jednostka obj´ta MSR 27 par. 42),
wspólnik współkontrolowanej jednostki lub inwestor jednostki stowarzyszonej
sporzàdza jednostkowe sprawozdanie finansowe, nale˝y w tym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym ujawniç: 

27p43(a) (a) fakt, ̋ e to sprawozdanie jest jednostkowym sprawozdaniem finansowym
i powód sporzàdzenia takiego sprawozdania je˝eli nie jest to wymagane
przepisami prawa; 

27p43(b) (b) wykaz znaczàcych inwestycji w jednostki zale˝ne, jednostki
współkontrolowane oraz jednostki stowarzyszone, w tym nazwa, kraj
zało˝enia lub siedziby, procentowy udział we własnoÊci, i procent
posiadanych praw głosu je˝eli jest inny; oraz 
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27p43(c) (c) opis metody stosownej do ujmowania inwestycji w jednostkach o których
mowa w pkt (b); 

27p43 Ponadto nale˝y wskazaç sprawozdanie finansowe sporzàdzone zgodnie 
z MSR 27 par. 9 lub MSR 28 i MSR 31, którego dotyczà. 

3. Pozostałe ujawnienia – zasady rachunkowoÊci 

27p42(c) 1. Nale˝y ujawniç w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jednostki
dominujàcej (która wybrała mo˝liwoÊç niesporzàdzania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego) zasady rachunkowoÊci przyj´te do ujmowania
inwestycji, o których mowa w MSR 27 par. 42(b). 

27p43(c) 2. Nale˝y ujawniç w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jednostki
dominujàcej zasady rachunkowoÊci przyj´te do ujmowania inwestycji, 
o których mowa w MSR 27 par. 43(b). 

27p27 3. Nale˝y prezentowaç udziały niedajàce kontroli w skonsolidowanym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kapitale własnym odr´bnie od kapitału
własnego nale˝àcego do właÊcicieli jednostki dominujàcej. 

4. Pozostałe ujawnienia wynikajàce z MSR 27 

(a) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda˝y – prezentacja dochodu 
z działalnoÊci kontynuowanej i zaniechanej 

MSSF5p33(d) 1. Nale˝y ujawniç kwot´ dochodu z działalnoÊci kontynuowanej i z działalnoÊci
zaniechanej przypadajàcà na właÊcicieli jednostki dominujàcej. Stosowne
informacje mo˝na zawrzeç w notach lub w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów.

(b) Sprawozdanie z przepływów pieni´˝nych – zmiany stanu udziałów 
w jednostkach zale˝nych i pozostałych przedsi´wzi´ciach 

7p39 1. Nale˝y ujawniç odr´bnie łàczne przepływy pieni´˝ne z tytułu uzyskania bàdê
utraty kontroli nad jednostkami zale˝nymi lub pozostałymi przedsi´wzi´ciami
oraz zaklasyfikowaç te przepływy pieni´˝ne do działalnoÊci inwestycyjnej.

7p40(a-d) 2. Nale˝y ujawniç, łàcznie, z tytułu zarówno uzyskania, jak i utraty 
w analizowanym okresie kontroli nad jednostkami zale˝nymi 
lub pozostałymi przedsi´wzi´ciami ka˝dà nast´pujàcych informacji:
(a) łàczna zapłacona lub otrzymana cena; 
(b) cz´Êç ceny składajàca si´ ze Êrodków pieni´˝nych i ekwiwalentów

pieni´˝nych; 
(c) kwota Êrodków pieni´˝nych i ekwiwalentów pieni´˝nych w jednostkach

zale˝nych; 
(d) pozostałe przedsi´wzi´cia, nad którymi uzyskano bàdê utracono

kontrol´; oraz 

(e) kwota aktywów i zobowiàzaƒ innych ni˝ Êrodki pieni´˝ne i ekwiwalenty
pieni´˝ne, w jednostkach zale˝nych bàdê pozostałych przedsi´wzi´ciach,
nad którymi uzyskano lub utracono kontrol´, w podsumowaniu wg ka˝dej
z głównych kategorii. 

(c) Informacje wymagajàce prezentacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

1p54(q) 1. Jako minimum, sprawozdanie z sytuacji finansowej obejmuje udziały
niedajàce kontroli wykazane w kapitale własnym. 

(d) Zmiany w kapitale własnym 

1p106(a) 1. Nale˝y przedstawiç sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
z wyszczególnieniem nast´pujàcych pozycji: 
(a) całkowite dochody ogółem za okres, z odr´bnym uj´ciem kwot ogółem

przypadajàcych na 
(i) właÊcicieli jednostki dominujàcej; oraz 
(ii) udziały niedajàce kontroli; 

1p106(b) (b) dla ka˝dego składnika kapitału własnego, skutki retrospektywnego
zastosowania lub retrospektywnego przekształcenia uj´tego zgodnie 
z MSR 8; oraz 

Mi´dzynarodowe Standardy SprawozdawczoÊci Finansowej – Lista kontrolna informacji do ujawnienia 2012 – Cz´Êç A5

T-ND-N ODS.

C
z´

Êç
 A

 –
W

ym
og

i i
nf

or
m

ac
yj

ne
 d

o 
ro

zw
a˝

en
ia

 
pr

ze
z 

w
sz

ys
tk

ie
 je

dn
os

tk
i

PwC     33



1p106 (d) (c) dla ka˝dego składnika kapitału własnego, uzgodnienie mi´dzy wartoÊcià
ksi´gowà na poczàtek i na koniec okresu, z odr´bnà prezentacjà zmian
wynikajàcych z: 
(i) wyniku; 
(ii) ka˝dej pozycji innych całkowitych dochodów; oraz 
(iii) transakcji z właÊcicielami wyst´pujàcymi w charakterze właÊcicieli,

z odr´bnym ujawnieniem wkładów dokonanych przez i dystrybucji
na rzecz właÊcicieli oraz zmian udziału w jednostkach zale˝nych
nieskutkujàcych utratà kontroli. 

(e) Informacje prezentowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 

1p83(a) 1. Nale˝y ujawniç w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako alokacj´ 
za okres: 
(a) wynik przypadajàcy na: 

(i) udziały niedajàce kontroli; oraz 
(ii) właÊcicieli jednostki dominujàcej; a tak˝e 

1p83(b) (b) całkowite dochody ogółem za okres przypadajàce na: 
(i) udziały niedajàce kontroli; oraz 
(ii) właÊcicieli jednostki dominujàcej.

10. Inwestycje – aktywa finansowe
39p9 1. Zgodnie z MSR 39, aktywa finansowe dzieli si´ na:

(a) wyceniane w wartoÊci godziwej przez wynik (w tym przeznaczone 
do obrotu)

(b) utrzymywane do terminu wymagalnoÊci;
(c) po˝yczki i nale˝noÊci; oraz
(d) dost´pne do sprzeda˝y.

2 Jakkolwiek MSR 39 tego nie wymaga, przydatne jest zamieszczenie
zestawienia zmian wartoÊci bilansowej aktywów finansowych w trakcie
okresu, przedstawiajàce zmiany stanu, straty z tytułu utraty wartoÊci 
oraz ró˝nice kursowe powstałe z tytułu przeliczenia sprawozdania
finansowego jednostki zagranicznej, je˝eli inwestycje sà znaczàce.

MSSF7 3. W odniesieniu do aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y ujawniç
p20(a)(ii) nale˝y:

(a) kwot´ ewentualnych zysków lub strat uj´tych w pozostałych
całkowitych dochodach w trakcie bie˝àcego okresu; oraz

(b) kwot´ przeniesionà z kapitału własnego i uj´tà w wyniku okresu.

39p37(a) Dla wszystkich przeniesieƒ z ustanowionym zabezpieczeniem, gdy
otrzymujàcy ma prawo, wynikajàce z umowy lub zwyczaju, sprzedaç 
lub wymieniç na inne zabezpieczenie przedmiot zabezpieczenia
przenoszàcy przekwalifikuje składnik aktywów w swoim sprawozdaniu 
z sytuacji finansowej do pozycji oddzielnej od pozostałych aktywów.

11. Zapasy
2p36(b) 1. Ujawniç nale˝y łàcznà wartoÊç bilansowà zapasów, w podziale na główne

kategorie, odpowiednio do charakteru działalnoÊci jednostki.
2p37,1p78(c) Na przykład: towary, surowce, materiały, produkty w toku i wyroby gotowe.

2p36(c) 2. Ujawniç nale˝y wartoÊç bilansowà zapasów wykazywanych według
wartoÊci godziwej pomniejszonej o koszty sprzeda˝y.

2p36(d)(e) 3. Ujawniç nale˝y wartoÊç zapasów i kwot´ odpisów aktualizujàcych uj´tych
jako koszty w trakcie okresu.

2p36(f)(g) 4. Ujawniç nale˝y kwot´ odwrócenia odpisów aktualizujàcych zapasy uj´tà
jako pomniejszenie tych odpisów w trakcie okresu oraz okolicznoÊci 
lub zdarzenia, które doprowadziły do odwrócenia.

2p36(h) 5. Ujawniç nale˝y wartoÊç bilansowà zapasów stanowiàcych zabezpieczenie
spłaty zobowiàzaƒ.

1p60,61 6. W razie gdy zapasy obejmujà cz´Êç krótko- i długoterminowà, ujawniç
nale˝y cz´Êç długoterminowà, której wykorzystania lub realizacji oczekuje
si´ po upływie 12 miesi´cy. 
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12. Nale˝noÊci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale˝noÊci
1p77 1. Nale˝noÊci nale˝y ujawniç w sposób odpowiadajàcy charakterowi

działalnoÊci jednostki, ujawniajàc w szczególnoÊci: 
1p78(b) (a) nale˝noÊci z tytułu dostaw i usług; 

(b) nale˝noÊci od jednostek zale˝nych (w sprawozdaniu jednostkowym); 
(c) nale˝noÊci od podmiotów powiàzanych (zob. cz´Êç A5.20); 
(d) pozostałe nale˝noÊci; oraz 
(e) przedpłaty. 

MSSF7p20(e) 2. Ujawniç nale˝y straty z tytułu utraty wartoÊci nale˝noÊci uj´te w trakcie okresu.

1p60,61 3. W razie gdy nale˝noÊci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale˝noÊci
obejmujà cz´Êç krótko- i długoterminowà, ujawniç nale˝y cz´Êç
długoterminowà, której realizacji lub uregulowania oczekuje si´ po upływie
12 miesi´cy. 

13. Podatek dochodowy 
1p54(o) 1. Aktywa i zobowiàzania z tytułu odroczonego podatku dochodowego nale˝y

prezentowaç w odr´bnej pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. 

1p54(n) 2. Aktywa i zobowiàzania z tytułu bie˝àcego podatku dochodowego nale˝y
prezentowaç w odr´bnej pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. 

1p56 3. W razie gdy jednostka w samym sprawozdaniu z sytuacji finansowej
wprowadza rozró˝nienie na aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiàzania
krótkoterminowe i długoterminowe, aktywa (rezerwy) z tytułu odroczonego
podatku dochodowego zaliczyç nale˝y do aktywów trwałych (zobowiàzaƒ
długoterminowych). 

1p60,61 4. Ujawniç nale˝y kwot´ cz´Êci długoterminowej podatku dochodowego
odroczonego lub bie˝àcego, której realizacji lub uregulowania oczekuje si´
po upływie 12 miesi´cy. 

12p71, Zasady kompensowania nale˝noÊci i zobowiàzaƒ z tytułu bie˝àcego podatku
12p74 dochodowego zawarte sà w MSR 12 par. 71, zaÊ zasady kompensowania

aktywów i zobowiàzaƒ z tytułu odroczonego podatku dochodowego –
w MSR 12 par. 74. 

5. Ujawniç nale˝y: 
12p81(e) (a) kwot´ (je˝eli istnieje, tak˝e dat´ wygaÊni´cia) ujemnych ró˝nic

przejÊciowych, niewykorzystanych strat podatkowych i
niewykorzystanych ulg podatkowych, w odniesieniu do których w
sprawozdaniu z sytuacji finansowej nie uj´to ̋ adnych aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego; oraz 

12p81(f) (b) łàcznà kwot´ ró˝nic przejÊciowych zwiàzanych z inwestycjami 
w jednostkach zale˝nych, oddziałach i jednostkach stowarzyszonych
oraz z udziałami we wspólnych przedsi´wzi´ciach, w odniesieniu 
do których nie uj´to ̋ adnych zobowiàzaƒ z tytułu odroczonego
podatku dochodowego (zob. MSR 12 par. 39). 

12p81(g) 6. W odniesieniu do ka˝dego rodzaju ró˝nic przejÊciowych i w odniesieniu 
do ka˝dego rodzaju niewykorzystanych strat podatkowych 
oraz niewykorzystanych ulg podatkowych ujawniç nale˝y: 
(a) kwot´ aktywów i zobowiàzaƒ z tytułu odroczonego podatku

dochodowego uj´tà w sprawozdaniu z sytuacji finansowej za ka˝dy
prezentowany okres; oraz 

(b) kwot´ obcià˝enia (uznania) wyniku z tytułu odroczonego podatku
dochodowego uj´tà w sprawozdaniu z dochodów, je˝eli nie wynika ona
w oczywisty sposób ze zmian odpowiednich kwot uj´tych w
sprawozdaniu z sytuacji finansowej (np. wówczas, gdy wyst´pujà
pozycje odroczonego podatku dochodowego, które
pomniejszyły/powi´kszyły kapitał własny w trakcie okresu lub zostały
odniesione do pozostałych całkowitych dochodów). 
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Przydatnà informacjà jest przedstawienie zmian w trakcie okresu w ka˝dej
kategorii ró˝nic przejÊciowych wpływajàcych na kwot´ odroczonego podatku
dochodowego, jakkolwiek MSR 12 tego nie wymaga.

12p81(i) 7. Ujawniç nale˝y kwot´ skutków podatkowych wypłaty dywidend
akcjonariuszom/udziałowcom jednostki, które zostały zaproponowane 
lub zadeklarowane przed zatwierdzeniem sprawozdaƒ finansowych 
do udost´pnienia , ale nie zostały uj´te w sprawozdaniach finansowych
jako zobowiàzanie.

12p82 8. Ujawniç nale˝y kwot´ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
oraz charakter dowodów uzasadniajàcych jego uj´cie, w razie gdy: 
(a) realizacja aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zale˝y

od uzyskania w przyszłoÊci dochodu do opodatkowania w wysokoÊci
przekraczajàcej zyski powstałe w wyniku odwrócenia istniejàcych
dodatnich ró˝nic przejÊciowych; oraz 

(b) jednostka poniosła strat´ w bie˝àcym lub poprzedzajàcym okresie na
obszarze jurysdykcji podatkowej, której dotyczy aktywo z tytułu
odroczonego podatku dochodowego. 

12p81(a)(ab) 9. Ujawniç nale˝y łàcznà kwot´ bie˝àcego i odroczonego podatku
dochodowego dotyczàcego pozycji, które pomniejszyły lub powi´kszyły
kapitał własny, oraz kwot´ podatku dochodowego dotyczàcego ka˝dego
składnika pozostałych całkowitych dochodów. W odniesieniu do podatku
odroczonego, przydatne jest ujawnienie analizy w podziale na kategorie
ró˝nic przejÊciowych. 

12p82A 10. W razie gdy podatek dochodowy nale˝y zapłaciç według wy˝szej lub ni˝szej
stawki, jeÊli nast´puje wypłata cz´Êci lub całoÊci wyniku netto lub zysku z lat
ubiegłych w formie dywidendy, ujawniç nale˝y: 
(a) charakter potencjalnych konsekwencji podatkowych wypłaty dywidendy;

oraz 
(b) kwoty potencjalnych konsekwencji podatkowych, które sà w praktyce

do ustalenia oraz to, czy wyst´pujà potencjalne konsekwencje
podatkowe, które nie sà w praktyce do ustalenia. 

14 Zobowiàzania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiàzania 

1p77 1. Informacje na temat zobowiàzaƒ nale˝y ujawniç w sposób odpowiedni 
do charakteru działalnoÊci jednostki, ujawniajàc w szczególnoÊci: 
(a) zobowiàzania z tytułu dostaw i usług; 
(b) zobowiàzania wobec jednostek zale˝nych (w sprawozdaniu

jednostkowym); 
(c) zobowiàzania wobec podmiotów powiàzanych; 
(d) pozostałe zobowiàzania; 
(e) rozliczenia mi´dzyokresowe bierne; oraz 
(f) przychody przyszłych okresów. 

1p60 2. JeÊli którakolwiek z ww. pozycji obejmuje cz´Êç krótko- i długoterminowà,
ujawniç nale˝y cz´Êç długoterminowà, której realizacji lub uregulowania
oczekuje si´ po upływie 12 miesi´cy. 

15 Rezerwy 
1p78(d) Rezerwy nale˝y rozdzieliç na dotyczàce Êwiadczeƒ pracowniczych i pozostałe.

37p84 1. W odniesieniu do ka˝dej kategorii rezerw ujawniç nale˝y: 
(a) wartoÊç bilansowà na poczàtek okresu; 
(b) ró˝nice kursowe wynikajàce z przeliczenia sprawozdaƒ finansowych

jednostek zagranicznych; 
(c) rezerwy nabyte w ramach połàczeƒ przedsi´wzi´ç; 
(d) dodatkowe rezerwy utworzone w trakcie okresu i zwi´kszenia istniejàcych

rezerw; 
(e) kwoty wykorzystane (tzn. poniesione i rozliczone z rezerwami); 
(f) kwoty rozwiàzane/niewykorzystane; 
(g) wzrost w trakcie okresu kwoty zdyskontowanej, wynikajàcy z upływu

czasu i wpływu ewentualnych zmian stopy dyskonta; oraz 
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(h) wartoÊç bilansowà na koniec okresu. 

1p60 2. JeÊli rezerwy obejmujà cz´Êç krótko- i długoterminowà, ujawniç nale˝y cz´Êç
długoterminowà, której realizacji lub uregulowania oczekuje si´ po upływie
12 miesi´cy. 

37p85 3. W odniesieniu do ka˝dej kategorii rezerw ujawniç nale˝y: 
(a) zwi´zły opis charakteru zobowiàzania i przewidywane rozło˝enie w czasie

wszelkich wynikajàcych zeƒ wypływów korzyÊci gospodarczych; 
(b) ewentualnà niepewnoÊç co do kwoty lub momentu wystàpienia tych

wypływów (w razie potrzeby przedstawienia odpowiednich informacji,
jednostka powinna ujawniç główne zało˝enia odnoÊnie przyszłych
zdarzeƒ, zgodnie z MSR 37 par. 48); oraz 

(c) kwot´ jakiejkolwiek oczekiwanej rekompensaty, wraz z wartoÊcià
ewentualnego składnika aktywów uj´tego z tytułu oczekiwanej
rekompensaty. 

34p26 4. Je˝eli wartoÊç szacunkowej kwoty wykazanej za okres Êródroczny, np.
rezerwy, ulega znaczàcej zmianie w drugiej cz´Êci roku obrotowego, lecz nie
publikuje si´ odr´bnego raportu finansowego za ten drugi okres Êródroczny,
charakter i kwot´ zmiany oszacowania ujawniç nale˝y w informacji
dodatkowej do rocznego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

Punkt ten ma zastosowanie tylko wówczas, gdy jednostka sprawozdawcza
publikuje Êródroczny raport finansowy, sporzàdzony stosownie do MSR 34. 

16 Âwiadczenia po okresie zatrudnienia – programy
okreÊlonych Êwiadczeƒ 

1p60 1. JeÊli kwoty uj´te w sprawozdaniu z sytuacji finansowej obejmujà łàcznie
cz´Êç krótko- i długoterminowà, ujawniç nale˝y cz´Êç długoterminowà
(je˝eli mo˝na ustaliç jej kwot´ - zob. MSR 19 par. 118), której realizacji lub
uregulowania oczekuje si´ po upływie 12 miesi´cy. 

19p120A(b) 2. Nale˝y przedstawiç ogólny opis rodzaju planu okreÊlonych Êwiadczeƒ. 

19p120A(c) 3. Nale˝y przedstawiç uzgodnienie sald otwarcia i zamkni´cia wartoÊci
bie˝àcej zobowiàzania z tytułu okreÊlonych Êwiadczeƒ prezentujàce
odr´bnie, tam gdzie ma to zastosowanie, skutki zmian w okresie,
wynikajàcych z: 
(a) kosztów bie˝àcego zatrudnienia; 
(b) kosztów odsetek; 
(c) składek wpłacanych przez uczestników programu 
(d) zysków i strat aktuarialnych; 
(e) zmiany kursów walut obcych stosowanych w programach wycenianych

w walucie innej ni˝ waluta prezentacji jednostki; 
(f) wypłaconych Êwiadczeƒ; 
(g) kosztów przeszłego zatrudnienia 
(h) połàczeƒ przedsi´wzi´ç; 
(i) ograniczeƒ; oraz 
(j) uregulowania zobowiàzaƒ. 

19p120A(d) 4. Nale˝y przedstawiç analiz´ zobowiàzaƒ z tytułu okreÊlonych Êwiadczeƒ 
z podziałem na kwoty powstałe w ramach programów w całoÊci
niefinansowanych oraz na kwoty powstałe w ramach programów, które sà
w całoÊci lub cz´Êciowo finansowane. 

19p120A(e) 5. Nale˝y przedstawiç uzgodnienie sald otwarcia i zamkni´cia wartoÊci godziwej
aktywów programu oraz sald otwarcia i zamkni´cia prawa do rekompensaty
uj´tego jako składnik aktywów zgodnie z MSR 19 par. 104A, prezentujàc
odr´bnie, tam gdzie ma to zastosowanie, skutki w okresie, które mo˝na
przypisaç do ka˝dej z nast´pujàcych pozycji: 
(a) przewidywany zwrot z aktywów programu; 
(b) zyski i straty aktuarialne; 
(c) zmiany kursów wymiany walut obcych w programach wycenianych 

w walucie innej ni˝ waluta prezentacji jednostki; 
(d) składki wpłacane przez pracodawc´; 
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(e) składki wpłacane przez uczestników programu; 
(f) wypłacone Êwiadczenia;
(g) połàczenia przedsi´wzi´ç; oraz
(h) uregulowanie zobowiàzaƒ. 

19p120A(f) 6. Nale˝y przedstawiç uzgodnienie wartoÊci bie˝àcej zobowiàzania z tytułu
okreÊlonych Êwiadczeƒ, o którym mowa w pkt 2 powy˝ej, oraz wartoÊci
godziwej aktywów programu według pkt 4 powy˝ej, z aktywami 
i zobowiàzaniami uj´tymi w sprawozdaniu z sytuacji finansowej,
prezentujàce co najmniej: 
(a) zyski lub straty aktuarialne netto nieuj´te w sprawozdaniu z sytuacji

finansowej; 
(b) koszty przeszłego zatrudnienia nieuj´te w sprawozdaniu z sytuacji

finansowej (zob. MSR 19 par. 96); 
(c) ewentualne kwoty nieuj´te jako składnik aktywów ze wzgl´du na limit

przedstawiony w MSR 19 par. 58 (b); 
(d) wartoÊç godziwà na dzieƒ bilansowy ewentualnego prawa do

rekompensaty uj´tego jako składnik aktywów zgodnie z MSR 19 
par. 104A (wraz ze zwi´złym opisem zwiàzku pomi´dzy prawem 
do rekompensaty a odnoÊnym zobowiàzaniem); oraz 

(e) inne kwoty uj´te w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. 

19p120A(g) 7. Nale˝y przedstawiç łàcznà kwot´ kosztów uj´tych w zysku lub stracie
odnoszàcà si´ do ka˝dej z ni˝ej podanych pozycji, łàcznie z informacjà 
o tym, do której z pozycji zostały one zaliczone: 
(a) koszty bie˝àcego zatrudnienia; 
(b) koszty odsetek; 
(c) przewidywany zwrot z aktywów programu; 
(d) przewidywany zwrot z ewentualnego prawa do rekompensaty uj´tego

jako składnik aktywów zgodnie z MSR 19 par. 104A; 
(e) zyski i straty aktuarialne 
(f) koszty przeszłego zatrudnienia; 
(g) wpływ ewentualnych ograniczeƒ lub rozliczeƒ programu; oraz 
(h) wpływ istnienia limitu okreÊlonego w MSR 19 par. 58 (b). 

19p120A(h), 8. Nale˝y przedstawiç łàcznà kwot´ uj´tà w sprawozdaniu z całkowitych
1p96(b) dochodów dla ka˝dej z nast´pujàcych pozycji: 

(a) zyski i straty aktuarialne; oraz 
(b) wpływ istnienia limitu okreÊlonego w zmienionym MSR 19 par. 58 (b). 

19p120A(i), 9. Łàczna kwota zysków i strat aktuarialnych uj´tych w sprawozdaniu 
1p96(b) z całkowitych dochodów, je˝eli jednostka ujmuje zyski/straty aktuarialne 

w pozostałych całkowitych dochodach zgodnie z MSR 19 par. 93A. 
19p120A(j) 10. W przypadku ka˝dej głównej kategorii aktywów programu, które mogà

obejmowaç, lecz nie muszà ograniczaç si´ do instrumentów kapitałowych,
w przypadku instrumentów dłu˝nych, nieruchomoÊci oraz wszystkich innych
aktywów, nale˝y przedstawiç procent lub kwot´, jakà ka˝da z głównych
kategorii aktywów stanowi w wartoÊci godziwej wszystkich aktywów
programu. 

19p120A(k) 11. Nale˝y przedstawiç kwoty wchodzàce w skład wartoÊci godziwej aktywów
programu z tytułu: 
(a) ka˝dej kategorii własnych instrumentów finansowych jednostki; oraz 
(b) wszelkich nieruchomoÊci wykorzystywanych przez jednostk´ lub innych

u˝ywanych przez nià aktywów. 

19p120A(l) 12. Nale˝y przedstawiç opis podstawy przyj´tej do ustalenia ogólnej oczekiwanej
stopy zwrotu z aktywów, w tym wpływu na główne kategorie aktywów
programu. 

19p120A(m) 13. Nale˝y przedstawiç rzeczywisty zwrot z aktywów programu, a tak˝e
rzeczywisty zwrot z ewentualnego prawa do rekompensaty uj´tego jako
składnik aktywów zgodnie z MSR 19 par. 104A. 

19p120A(n) 14. Nale˝y przedstawiç główne zało˝enia aktuarialne przyj´te na dzieƒ
bilansowy, w tym (jeÊli elementy te majà zastosowanie w danym
przypadku): 
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(a) stopy dyskontowe; 
(b) przewidywane stopy zwrotu z aktywów programu za okresy

prezentowane w sprawozdaniu finansowym; 
(c) przewidywane stopy zwrotu z ewentualnego prawa do rekompensaty

uj´tego jako składnik aktywów zgodnie z MSR 19 par. 104A za okresy
prezentowane w sprawozdaniu finansowym; 

(d) przewidywane stopy wzrostu wynagrodzeƒ (i zmiany wskaênika lub innej
zmiennej ustalonej w sformalizowanych lub zwyczajowo oczekiwanych
zasadach funkcjonowania programu, stanowiàcej podstaw´ przyszłego
wzrostu Êwiadczeƒ); 

(e) wskaêniki charakteryzujàce tendencje dotyczàce kosztów leczenia; oraz 
(f) wszelkie inne istotne zało˝enia aktuarialne przyj´te przez jednostk´

(takie jak szczegóły w odniesieniu do zało˝eƒ dotyczàcych ÊmiertelnoÊci).

Nale˝y ujawniç ka˝de z zało˝eƒ aktuarialnych w wartoÊciach bezwzgl´dnych
(na przykład w bezwzgl´dnych wielkoÊciach procentowych), a nie tylko jako
przedział mi´dzy ró˝nymi wielkoÊciami procentowymi lub innymi zmiennymi.

19p120A(o) 15. Nale˝y przedstawiç skutki wzrostu o jeden punkt procentowy oraz skutki
zmniejszenia o jeden punkt procentowy wskaêników charakteryzujàcych
tendencje dotyczàce kosztów leczenia zwiàzanych z: 

(a) łàcznà kwotà kosztów bie˝àcego zatrudnienia oraz kosztów odsetek
b´dàcych składnikami okresowych kosztów leczenia po okresie
zatrudnienia; oraz 

(b) łàcznymi zobowiàzaniami z tytułu Êwiadczeƒ po okresie zatrudnienia
zwiàzanych z kosztami leczenia. 

Dla celów niniejszego ujawniania informacji wszystkie pozostałe zało˝enia
przyjmuje si´ jako niezmienne. W przypadku programów działajàcych 
w Êrodowisku o wysokiej inflacji ujawnianie informacji powinno byç
skutkiem procentowego wzrostu lub zmniejszenia zakładanych
wskaêników, charakteryzujàcych tendencje dotyczàce kosztów leczenia o
znaczeniu podobnym do zmian o jeden punkt procentowy w Êrodowisku
gospodarczym o niskiej inflacji. 

19p120A(p) 16. Nale˝y przedstawiç nast´pujàce kwoty za bie˝àcy okres roczny 
oraz za poprzednie cztery roczne okresy: 
(a) wartoÊç bie˝àcà zobowiàzania z tytułu okreÊlonych Êwiadczeƒ, wartoÊç

godziwà aktywów programu oraz nadwy˝k´ lub niedobór w programie; 
(b) korekty wynikajàce z: 

(i) zobowiàzaƒ programu wyra˝onych jako: - kwota; lub - procent
zobowiàzaƒ programu - ustalonych na dzieƒ bilansowy; oraz 

(ii) aktywów programu wyra˝onych jako: - kwota; lub - procent aktywów
programu - ustalonych na dzieƒ bilansowy. 

19p120A(q) 17. Nale˝y tak szybko jak mo˝liwe jest ustalenie, ujawniç kwoty najlepszych
szacunków pracodawcy, dotyczàce składek, które zgodnie z oczekiwaniami
b´dà wpłacone na rzecz programu w ciàgu rocznego okresu obrotowego
rozpoczynajàcego si´ po dniu bilansowym. 

19p29(b) 18. W wypadku gdy program wielozakładowy jest traktowany jako program
okreÊlonych Êwiadczeƒ, jednostka powinna ujawniç informacje zgodnie 
z wymogiem zawartym w MSR 19 par. 120A. 

19p30(b)(c) 19. W przypadku gdy program wielozakładowy jest traktowany jako program
okreÊlonych składek, nale˝y ujawniç: 
(a) to, ̋ e program ten jest programem okreÊlonych Êwiadczeƒ; 
(b) powód braku wystarczajàcych informacji, które umo˝liwiałyby jednostce

rozliczanie tego programu jako programu okreÊlonych Êwiadczeƒ; oraz 
(c) je˝eli nadwy˝ka lub niedobór w programie wpłynàç mogà na wielkoÊç

przyszłych składek, ujawniç dodatkowo: 
(i) wszelkie dost´pne informacje na temat tej nadwy˝ki lub niedoboru, 
(ii) podstaw´ ustalenia wysokoÊci tej nadwy˝ki lub niedoboru; oraz 
(iii) ewentualne konsekwencje dla jednostki (zob. równie˝ MSR 19 

par. 32A oraz 32B). 
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19p34B(a)-(d) 20. Dla programu okreÊlonych Êwiadczeƒ, który dzieli ryzyko pomi´dzy
jednostkami znajdujàcymi si´ pod wspólnà kontrolà, nale˝y ujawniç: 
(a) umowne porozumienie lub przyj´te zasady (polityk´) rachunkowoÊci

dotyczàce obcià˝enia kosztami powstałymi z tytułu okreÊlonych
Êwiadczeƒ lub stwierdzenie braku tego rodzaju zasad (polityki);

(b) zasady (polityk´) dotyczàce ustalania składek wnoszonych przez
jednostk´;

(c) je˝eli jednostka koszty netto z tytułu okreÊlonych Êwiadczeƒ rozlicza
zgodnie z MSR 19 par. 34A, wszystkie informacje na temat programu jako
całoÊci nale˝y ujawniç zgodnie MSR 19 par. 120-121 (pkt 2-17 powy˝ej);
oraz 

(d) je˝eli jednostka rozlicza składki przypadajàce do zapłaty w danym
okresie zgodnie z MSR 19 par. 34A, informacje o programie jako całoÊci
powinna ujawniç zgodnie z MSR 19 par. 120A lit. (b)-(e), (j), (n), (o), (q)
oraz 121 (pkt 2-5, 10, 13, 15 i 17 powy˝ej). 

17. Zobowiàzania z tytułu leasingu 
Leasing to instrument finansowy, wi´c wszelkie wymogi informacyjne MSSF 7
majà zastosowanie równie˝ do leasingu; zob. cz´Êç A8 niniejszej listy kontrolnej.

Uwaga: Niniejsza cz´Êç listy kontrolnej dotyczy leasingobiorców. Wymogi
informacyjne obowiàzujàce leasingodawców znaleêç mo˝na w cz´Êci C4. 

(a) Leasingobiorcy - leasing finansowy 

17p31 1. Ujawniç nale˝y: 
(a) wartoÊç bilansowà netto na dzieƒ bilansowy dla ka˝dej grupy aktywów; 
(b) uzgodnienie pomi´dzy łàcznà kwotà minimalnych opłat leasingowych

na dzieƒ bilansowy a ich wartoÊcià bie˝àcà; 
(c) łàcznà kwot´ minimalnych opłat leasingowych na dzieƒ bilansowy 

oraz ich wartoÊç bie˝àcà, w odniesieniu do ka˝dego z nast´pujàcych
okresów: 
(i) poni˝ej jednego roku; 
(ii) od jednego roku do pi´ciu lat; oraz 
(iii) powy˝ej pi´ciu lat; 

(d) kwot´ warunkowych opłat leasingowych uj´tych jako koszt w okresie; 
(e) łàcznà kwot´ przyszłych minimalnych opłat subleasingowych, których

uzyskania oczekuje si´ na dzieƒ bilansowy z tytułu nieodwoływalnych
umów subleasingowych; oraz 

(f) ogólny opis znaczàcych postanowieƒ umów leasingowych zawartych
przez leasingobiorc´. Opis taki zwykle zawiera nast´pujàce informacje
(lecz nie musi si´ do nich ograniczaç): 
(i) podstaw´ ustalania kwoty warunkowych opłat leasingowych; 
(ii) istnienie i warunki przedłu˝enia umowy lub wykorzystania opcji

kupna oraz postanowienia dotyczàce podwy˝szenia ceny; a tak˝e 
(iii) ograniczenia wynikajàce z postanowieƒ umów leasingowych, m.in.

dotyczàce dywidend, dodatkowego zadłu˝enia oraz dodatkowych
umów leasingowych.

Wymogi ujawnieƒ  MSR 16, MSR 36, MSR 38, MSR 40 oraz MSR 41 majà
zastosowanie do aktywów u˝ywanych przez leasingobiorc´ na podstawie
umowy leasingu finansowego.

(b) Leasingobiorcy – leasing operacyjny
17p35 1. Ujawniç nale˝y: 

(a) łàcznà kwot´ przyszłych minimalnych opłat leasingowych z tytułu
nieodwoływalnego leasingu operacyjnego, w odniesieniu do ka˝dego 
z nast´pujàcych okresów: 
(i) poni˝ej jednego roku; 
(ii) od jednego roku do pi´ciu lat; oraz 
(iii) powy˝ej pi´ciu lat; 

(b) łàcznà kwot´ przyszłych minimalnych opłat subleasingowych, których
uzyskania oczekuje si´ na dzieƒ bilansowy z tytułu nieodwoływalnych
umów subleasingowych; 
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(c) opłaty leasingowe i subleasingowe uj´te jako koszt w danym okresie, 
z odr´bnym wykazaniem minimalnych opłat leasingowych,
warunkowych opłat leasingowych oraz opłat subleasingowych; a tak˝e 

(d) ogólny opis znaczàcych postanowieƒ umów leasingowych zawartych
przez leasingobiorc´. Opis taki zwykle zawiera nast´pujàce
informacje(lecz nie musi si´ do nich ograniczaç):
(i) podstaw´ ustalania kwoty warunkowych opłat leasingowych; 
(ii) istnienie i warunki przedłu˝enia umowy lub wykorzystania opcji

kupna oraz postanowienia dotyczàce podwy˝szenia ceny; a tak˝e 
(iii) ograniczenia wynikajàce z postanowieƒ umów leasingowych, m.in.

dotyczàce dywidend, dodatkowego zadłu˝enia oraz dodatkowych
umów leasingowych. 

17p65 2. Wymogi informacyjne dotyczàce leasingu przedstawione w cz´Êci A5.17
dotyczà tak˝e transakcji sprzeda˝y i leasingu zwrotnego. Odr´bnie ujawniç
nale˝y wszelkie wyjàtkowe lub nietypowe warunki umów lub transakcji
sprzeda˝y i leasingu zwrotnego. 

KIMSF4pBC39 3. Wymogi dotyczàce ujawnienia informacji przedstawione w cz´Êci A5.17
majà zastosowanie równie˝ dla leasingu zgodnie z KIMSF 4.

KIMSF4p15(b) 4. Je˝eli nabywca/leasingobiorca stwierdzi, ̋ e wiarygodne oddzielenie płatnoÊci
leasingowych w leasingu operacyjnym od innych płatnoÊci jest
niewykonalne w praktyce, wówczas nale˝y traktowaç wszystkie płatnoÊci z
tytułu umowy jako płatnoÊci leasingowe w celu spełnienia wymogów MSR
17 dotyczàcych ujawniania informacji, ale: 

(a) nale˝y ujawniaç te płatnoÊci odr´bnie od minimalnych płatnoÊci
leasingowych wynikajàcych z innych umów, które nie obejmujà
płatnoÊci z tytułu elementów nieleasingowych; oraz 
(b) nale˝y stwierdziç, ̋ e ujawnione płatnoÊci obejmujà tak˝e płatnoÊci z
tytułu nieleasingowych elementów umowy. 

(c) Umowy, które w istocie nie stanowià leasingu 

SKI27p10, 11 1. W odniesieniu do umów, które w istocie nie stanowià leasingu, ujawniç nale˝y
nast´pujàce informacje o poszczególnych umowach lub łàcznie o ka˝dej
kategorii umów, dla poszczególnych okresów obowiàzywania tych umów: 
(a) opis umowy, w tym: 

(i) składnik aktywów b´dàcy przedmiotem umowy oraz ograniczenia
dotyczàce jego u˝ywania; 

(ii) okres obowiàzywania oraz inne znaczàce warunki umowy; oraz 
(iii) powiàzane ze sobà transakcje, w tym ewentualne opcje; oraz 

(b) podejÊcie ksi´gowe zastosowane wobec ewentualnie uzyskanej opłaty,
kwot´ uj´tà z tego tytułu w sprawozdaniu z dochodów w danym okresie
oraz pozycj´ sprawozdania z dochodów, w której jà uj´to. 

18 Kredyty i po˝yczki oraz pozostałe zobowiàzania 
Kredyty i po˝yczki to instrumenty finansowe, wi´c wszelkie wymogi
informacyjne MSSF 7 majà zastosowanie równie˝ do kredytów i po˝yczek.

1p60, 61 1. Ujawniç nale˝y podział kredytów i po˝yczek na krótko- i długoterminowe,
zgodnie z MSR 1 par. 69-75. 

1p76 2. W odniesieniu do kredytów i po˝yczek, zaliczonych do zobowiàzaƒ
krótkoterminowych, do ujawnienia jako zdarzenia niekorygujàce
sprawozdania finansowego, zgodnie z MSR 10, kwalifikujà si´ nast´pujàce
zdarzenia pomi´dzy dniem bilansowym a datà zatwierdzenia
sprawozdania finansowego: 
(a) długoterminowe refinansowanie; 
(b) wywiàzanie si´ ze złamanych wczeÊniej warunków umowy po˝yczki

długoterminowej; 
(c) zgoda po˝yczkodawcy na okres karencji, w którym jednostka 

ma wywiàzaç si´ ze złamanych wczeÊniej warunków, koƒczàcy si´
przynajmniej 12 miesi´cy po dniu bilansowym. 

32p28 3. Emitent (wystawca) instrumentu finansowego nieb´dàcego instrumentem
pochodnym powinien dokonaç oceny warunków tego instrumentu i ustaliç,
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czy zawiera zarówno element dłu˝ny, jak i kapitałowy. Elementy takie
klasyfikowaç nale˝y osobno jako zobowiàzania finansowe, aktywa finansowe
lub instrumenty kapitałowe, zgodnie z MSR 32 par. 15.

19 Dotacje paƒstwowe
20p39(b)(c) 1. Ujawniç nale˝y: 

(a) charakter i zakres uj´tych dotacji paƒstwowych; 
(b) inne formy pomocy paƒstwa, które przyniosły jednostce bezpoÊrednie

korzyÊci; oraz 
(c) niedotrzymane warunki i inne pozycje warunkowe zwiàzane z uj´tà

pomocà paƒstwa. 

20 Ujawnienia na temat jednostek powiàzanych 
24p13 1. Ujawnienia o charakterze ogólnym 

(a) Nale˝y ujawniç informacje o relacjach mi´dzy jednostkà dominujàcà 
a jednostkami zale˝nymi niezale˝nie, czy miały miejsce transakcje
mi´dzy takimi jednostkami powiàzanymi. 

24p13 (b) Nale˝y ujawniç nazw´ jednostki dominujàcej oraz ostatecznej jednostki
sprawujàcej kontrol´, je˝eli obie nie sà to˝same.

1p138 (c) (c) Nale˝y ujawniç nazw´ ostatecznej jednostki dominujàcej grupy, 
chyba ̋ e została ona wskazana w innej cz´Êci informacji zawartych
w sprawozdaniu finansowym.

24p13 (d) Je˝eli ani jednostka dominujàca jednostki ani ostateczna jednostka
sprawujàca kontrol´ nie sporzàdzajà sprawozdania finansowego
udost´pnianego publicznie, nale˝y ujawniç nazw´ kolejnej stojàcej
najwy˝ej w strukturze jednostki dominujàcej, która sporzàdza takie
sprawozdanie finansowe.

24p16 MSR 24 par. 13 odwołuje si´ do kolejnej stojàcej najwy˝ej w strukturze
jednostki dominujàcej. Chodzi tu o pierwszà jednostk´ dominujàcà grupy
stojàcà w strukturze powy˝ej bezpoÊredniej jednostki dominujàcej, która
przygotowuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe udost´pniane
publicznie. 

24p24 (e) Nale˝y ujawniç łàcznie pozycje o podobnym charakterze, chyba 
˝e odr´bne ujawnienie jest niezb´dne w celu zrozumienia wpływu
transakcji z jednostkami powiàzanymi na sprawozdanie finansowe.

24p23 (f) Nale˝y wskazaç, ̋ e transakcje z jednostkami powiàzanymi odbywały
si´ na warunkach równowa˝nych tym obowiàzujàcym w transakcjach
przeprowadzanych na warunkach rynkowych wyłàcznie, je˝eli takie
warunki mo˝na nale˝ycie uzasadniç. 

24p21 Przykłady transakcji wykazywanych, je˝eli odbywajà si´ z jednostkà
powiàzanà: 

(i) zakupy lub sprzeda˝ wyrobów (gotowych lub niegotowych);
(ii) zakupy lub sprzeda˝ nieruchomoÊci bàdê innych aktywów;
(iii) Êwiadczenie lub zakup usług;
(iv) najem;
(v) transfery kosztów badaƒ i rozwoju;
(vi) transfery na mocy umów licencyjnych;
(vii) transfery na mocy uzgodnieƒ dot. finansowania (w tym po˝yczki

oraz wkłady na poczet kapitału pieni´˝ne lub w naturze);
(viii) wystawienie gwarancji bàdê zabezpieczenia; 
(ix) zobowiàzania do wykonania pewnej czynnoÊci, je˝eli 

w przyszłoÊci nastàpi lub nie nastàpi okreÊlone zdarzenie, 
w tym umowy niewykonane (uj´te i nieuj´te); oraz 

(x) rozliczenie zobowiàzaƒ w imieniu jednostki lub przez jednostk´ 
w imieniu innej jednostki.

32p34 (g) Je˝eli jednostka ponownie nab´dzie swe własne akcje/udziały od
jednostek powiàzanych, wówczas nale˝y dołàczyç stosowne informacje
zgodnie z MSR 24.

24p19(a) 2. Transakcje z jednostkà dominujàcà
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24p18 Nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje w odniesieniu do transakcji 
z jednostkà dominujàcà: 

(a) charakter relacji mi´dzy jednostkami powiàzanymi; oraz
(b) informacje o transakcjach i pozostałych do rozliczenia saldach, w tym

zobowiàzaniach, niezb´dne dla zrozumienia potencjalnego wpływu
stosunków mi´dzy jednostkami powiàzanymi na sprawozdanie
finansowe.

24p18(a) Nale˝y ujawniç co najmniej nast´pujàce informacje:

(b)(i), (ii), (c), (d) (i) kwota transakcji;

(ii) kwota pozostałych do rozliczenia sald, w tym zobowiàzania 
i ich warunki, a tak˝e wskazanie, czy zobowiàzania zostały
zabezpieczone oraz: 
– charakter wynagrodzenia wymagajàcego przekazania 

w ramach rozliczenia; oraz
– szczegóły wszelkich gwarancji wystawionych lub otrzymanych:

(c) rezerwy na nale˝noÊci wàtpliwe dotyczàce sald pozostałych do
rozliczenia; oraz

(d) koszty uj´te w trakcie okresu w zwiàzku z nale˝noÊciami wàtpliwymi 
od jednostek powiàzanych. 

24p19(b) 3. Transakcje z jednostkami sprawujàcymi wspólnà kontrol´ lub majàcymi
znaczàcy wpływ na jednostk´

24p18 Nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje w odniesieniu do transakcji z takà
jednostkà powiàzanà:
(a) charakter relacji mi´dzy jednostkami powiàzanymi; oraz 
(b) informacje o transakcjach i pozostałych do rozliczenia saldach, w tym

zobowiàzaniach, niezb´dne dla zrozumienia potencjalnego wpływu
stosunków mi´dzy jednostkami powiàzanymi na sprawozdanie
finansowe.

24p18(a) Nale˝y ujawniç co najmniej nast´pujàce informacje:
(b)(i),(ii), (c), (d) (i) kwota transakcji;

(ii) kwota pozostałych do rozliczenia sald, w tym zobowiàzania; oraz 
– ich warunki, w tym czy zobowiàzania zabezpieczono, 

a tak˝e charakter wynagrodzenia wymagajàcego przekazania 
w rozliczeniu; oraz

– szczegóły wszelkich gwarancji wystawionych lub otrzymanych
(c) rezerwy na nale˝noÊci wàtpliwe dotyczàce sald pozostałych do

rozliczenia; oraz
(d) koszty uj´te w trakcie okresu w odniesieniu do nale˝noÊci wàtpliwych

od jednostek powiàzanych. 
24p19(c) 4. Transakcje z jednostkami zale˝nymi

24p18 Nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje w odniesieniu do transakcji z takà
jednostkà powiàzanà:
(a) charakter relacji mi´dzy jednostkami powiàzanymi; oraz 
(b) informacje o transakcjach i pozostałych do rozliczenia saldach, w tym

zobowiàzaniach, niezb´dne dla zrozumienia potencjalnego wpływu
stosunków mi´dzy jednostkami powiàzanymi na sprawozdanie
finansowe. 

24p18(a) Nale˝y ujawniç co najmniej nast´pujàce informacje:
(b)(i),(ii), (c), (d) (i) kwota transakcji;

(ii) kwota pozostałych do rozliczenia sald, w tym zobowiàzania; oraz 
– ich warunki, w tym czy zobowiàzania zabezpieczono, a tak˝e

charakter wynagrodzenia wymagajàcego przekazania w
rozliczeniu; oraz

– szczegóły wszelkich gwarancji wystawionych lub otrzymanych;

(c) rezerwy na nale˝noÊci wàtpliwe w zwiàzku z saldami pozostałymi do
rozliczenia; oraz

(d) koszty wykazane w trakcie okresu w zwiàzku z nale˝noÊciami
wàtpliwymi od jednostek powiàzanych. 

Mi´dzynarodowe Standardy SprawozdawczoÊci Finansowej – Lista kontrolna informacji do ujawnienia 2012 – Cz´Êç A5

T-ND-N ODS.

C
z´

Êç
 A

 –
W

ym
og

i i
nf

or
m

ac
yj

ne
 d

o 
ro

zw
a˝

en
ia

 
pr

ze
z 

w
sz

ys
tk

ie
 je

dn
os

tk
i

PwC     43



24p19(d) 5. Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi 

24p18 Nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje w odniesieniu do transakcji z takà
jednostkà powiàzanà:

(a) charakter stosunku mi´dzy jednostkami powiàzanymi; oraz

(b) informacje o transakcjach i pozostałych do rozliczenia saldach, w tym
zobowiàzaniach, niezb´dne dla zrozumienia potencjalnego wpływu
stosunków mi´dzy jednostkami powiàzanymi na sprawozdanie
finansowe.

24p18(a) Nale˝y ujawniç co najmniej nast´pujàce informacje:

(b)(i),(ii), (c), (d) (i) kwota transakcji;
(ii) kwota pozostałych do rozliczenia sald, w tym zobowiàzania; oraz 

– ich warunki, w tym czy zobowiàzania zabezpieczono, a tak˝e
charakter wynagrodzenia wymagajàcego przekazania w rozliczeniu;
oraz

– szczegóły wszelkich gwarancji wystawionych lub otrzymanych;

(c) rezerwy na nale˝noÊci wàtpliwe w zwiàzku z saldami pozostałymi do
rozliczenia; oraz

(d) koszty wykazane w trakcie okresu w zwiàzku z nale˝noÊciami
wàtpliwymi od jednostek powiàzanych. 

24p19(e) 6. Transakcje ze wspólnymi przedsi´wzi´ciami, w których jednostka
ma współkontrol´

24p18 Nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje w przedmiocie transakcji z takà
jednostkà powiàzanà:

(a) charakter stosunku mi´dzy jednostkami powiàzanymi; oraz

(b) informacje o transakcjach i pozostałych do rozliczenia saldach, w tym
zobowiàzaniach, niezb´dne dla zrozumienia potencjalnego wpływu
stosunków mi´dzy jednostkami powiàzanymi na sprawozdanie
finansowe.

24p18(a) Nale˝y ujawniç co najmniej nast´pujàce informacje:

(b)(i),(ii),(c) (i) kwota transakcji;

(d) (ii) kwota pozostałych do rozliczenia sald, w tym zobowiàzania; oraz 

– ich warunki, w tym czy zobowiàzania zabezpieczono, a tak˝e
charakter wynagrodzenia wymagajàcego przekazania w rozliczeniu;
oraz

– szczegóły wszelkich gwarancji wystawionych lub otrzymanych;

(c) rezerwy na nale˝noÊci wàtpliwe w zwiàzku z saldami pozostałymi do
rozliczenia; oraz

(d) koszty wykazane w trakcie okresu w zwiàzku z nale˝noÊciami
wàtpliwymi od jednostek powiàzanych. 

24p19(f) 7. Transakcje z członkami kluczowego personelu kierowniczego
jednostki lub jej jednostki dominujàcej

24p18 Nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje w przedmiocie transakcji z takà
jednostkà powiàzanà:

(a) charakter stosunku mi´dzy jednostkami powiàzanymi; oraz

(b) informacje o transakcjach i pozostałych do rozliczenia saldach, 
w tym zobowiàzaniach, niezb´dne dla zrozumienia potencjalnego wpływu
stosunków mi´dzy jednostkami powiàzanymi na sprawozdanie finansowe.

24p18(a) Nale˝y ujawniç co najmniej nast´pujàce informacje:

(b)(i), (ii), (c), (d) (i) kwota transakcji;

(ii) kwota pozostałych do rozliczenia sald, w tym zobowiàzania; oraz 

– ich warunki, w tym czy zobowiàzania zabezpieczono, a tak˝e
charakter wynagrodzenia wymagajàcego przekazania w
rozliczeniu; oraz
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– szczegóły wszelkich gwarancji wystawionych lub otrzymanych;

(c) rezerwy na nale˝noÊci wàtpliwe w zwiàzku z saldami pozostałymi 
do rozliczenia; oraz

(d) koszty wykazane w trakcie okresu w zwiàzku z nale˝noÊciami
wàtpliwymi od jednostek powiàzanych. 

24p17 Ujawniç nale˝y informacje dotyczàce wynagrodzenia kluczowego
personelu kierowniczego łàcznie oraz ka˝dej z nast´pujàcych kategorii:

24p17(a) (a) krótkoterminowe Êwiadczenia pracownicze,
19p23
24p17(b) (b) Êwiadczenia po okresie zatrudnienia,
19p47, 124(b)
24p17(c) (c) pozostałe Êwiadczenia długoterminowe,
19p131
24p17(d) (d) Êwiadczenia z tytułu rozwiàzania stosunku pracy; oraz,
19p143
24p17(e) (e) płatnoÊci oparte na akcjach.

19p124(a) 8. Transakcje z planami Êwiadczeƒ przysługujàcych po okresie zatrudnienia
24p18 Nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje w przedmiocie transakcji z takà

stronà powiàzanà:

(a) charakter stosunku mi´dzy jednostkami powiàzanymi; oraz

(b) informacje o transakcjach i pozostałych do rozliczenia saldach, w tym
zobowiàzaniach, niezb´dne dla zrozumienia potencjalnego wpływu
stosunków mi´dzy jednostkami powiàzanymi na sprawozdanie
finansowe.

24p18(a) Nale˝y ujawniç co najmniej nast´pujàce informacje:

(b)(i), (ii), (c), (d) (i) kwota transakcji;

(ii) kwota pozostałych do rozliczenia sald, w tym zobowiàzania; oraz 

– ich warunki, w tym czy zobowiàzania zabezpieczono, 
a tak˝e charakter wynagrodzenia wymagajàcego przekazania 
w rozliczeniu; oraz

– szczegóły wszelkich gwarancji wystawionych lub otrzymanych;

(b) rezerwy na nale˝noÊci wàtpliwe w zwiàzku z saldami pozostałymi do
rozliczenia; oraz

(c) koszty wykazane w trakcie okresu w zwiàzku z nale˝noÊciami
wàtpliwymi od jednostek powiàzanych. 

24p22, 9. Uczestnictwo w programie okreÊlonych Êwiadczeniach, którego ryzyko
19p34B dzielà jednostki grupy

Nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje w przedmiocie transakcji z takà
jednostkà powiàzanà:

19p34B, (a) (a) zobowiàzanie umowne lub regulamin zobowiàzujàcy do obcià˝ania
kosztami netto programu o okreÊlonych Êwiadczeniach bàdê informacja,
˝e brak takiego regulaminu;

19p34B, (b) (b) regulamin okreÊlania składki podlegajàcej zapłacie przez jednostk´; 

19p34B, (c) (c) je˝eli jednostka ujmuje alokacj´ kosztów netto programu o okreÊlonych
Êwiadczeniach zgodnie z MSR 19p34A, wszystkie informacje o programie
jako całoÊci zgodnie z MSR 19p120, 121; oraz

(d) je˝eli jednostka ujmuje składk´ płatnà za okres zgodnie z MSR 19 par.
34A, informacje o programie jako całoÊci zgodnie z MSR 19 par.
120A(b)-(e), (j),(n),(o),(q) oraz par. 121.

24p19(g) 10. Transakcje z pozostałymi jednostkami powiàzanymi

24p18 Nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje w przedmiocie transakcji z takà
jednostkà powiàzanà:

(a) charakter stosunku mi´dzy jednostkami powiàzanymi; oraz

(b) informacje o transakcjach i pozostałych do rozliczenia saldach, 
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w tym zobowiàzaniach, niezb´dne dla zrozumienia potencjalnego
wpływu stosunków mi´dzy jednostkami powiàzanymi na sprawozdanie
finansowe.

24p18(a) Nale˝y ujawniç co najmniej nast´pujàce informacje:

(b)(i),(ii), (c), (d) (i) kwota transakcji;
(ii) kwota pozostałych do rozliczenia sald, w tym zobowiàzania; oraz 

– ich warunki, w tym czy zobowiàzania zabezpieczono, a tak˝e
charakter wynagrodzenia wymagajàcego przekazania w
rozliczeniu; oraz

– szczegóły wszelkich gwarancji wystawionych lub otrzymanych;

(a) rezerwy na nale˝noÊci wàtpliwe w zwiàzku z saldami pozostałymi do
rozliczenia; oraz

(d) koszty wykazane w trakcie okresu w zwiàzku z nale˝noÊciami wàtpliwymi
od jednostek powiàzanych. 

24p20 Klasyfikacja zobowiàzaƒ wobec jednostek powiàzanych oraz nale˝noÊci od
jednostek powiàzanych wg poszczególnych kategorii wymaganych zapisami
MSR 24 par. 19 stanowi rozszerzenie obowiàzków informacyjnych zawartych
w MSR 1 "Prezentacja sprawozdania finansowego" o informacje wymagajàce
uj´cia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej lub w notach. Kategorie ulegajà
rozszerzeniu w celu udost´pnienia bardziej kompleksowej analizy sald 
z jednostkami powiàzanymi i zastosowania wobec transakcji z jednostkami
powiàzanymi.

11. Jednostki powiàzane z paƒstwem

24p25 Jednostka sprawozdawcza podlega zwolnieniu z obowiàzków
informacyjnych przewidzianych w MSR 24 par. 18 w odniesieniu do
transakcji z jednostkami powiàzanymi oraz pozostałych do rozliczenia sald,
w tym zobowiàzaƒ, w stosunkach z:

(a) podmiotem rzàdowym sprawujàcym kontrol´ lub współkontrol´ nad
jednostkà sprawozdawczà lub majàcym na nià znaczàcy wpływ; oraz

(b) innà jednostkà, która jest jednostkà powiàzanà, poniewa˝ ten sam
podmiot rzàdowy sprawuje kontrol´ lub współkontrol´ nad zarówno
jednostkà sprawozdawczà, jak i drugà jednostkà bàdê ma znaczàcy
wpływ na obie z nich

24p26 Je˝eli jednostka sprawozdawcza korzysta ze zwolnienia zawartego w MSR
24 par. 25, nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje o transakcjach i
pozostałych do rozliczenia saldach, o których mowa w MSR 24 par. 25:

(a) nazwa podmiotu rzàdowego/paƒstwa oraz charakter jego stosunków 
z jednostkà sprawozdawczà (tzn. kontrola, współkontrola lub znaczàcy
wpływ);

(b) nast´pujàce informacje podane z nale˝ytà szczegółowoÊcià w celu
umo˝liwienia odbiorcom sprawozdania finansowego jednostki
zrozumienia wpływu transakcji z jednostkami powiàzanymi na jej
sprawozdanie finansowe:

(i) charakter oraz kwota ka˝dej indywidualnie istotnej transakcji; oraz

(ii) w przypadku pozostałych transakcji, które łàcznie, lecz nie
indywidualnie, majà charakter istotny, jakoÊciowe lub iloÊciowe
wskazanie ich wielkoÊci. Rodzaje transakcji obejmujà te
wyszczególnione w MSR 24 par. 21. 

24p27 Dokonujàc oceny w celu okreÊlenia poziomu szczegółowoÊci informacji
zgodnie z wymaganiami MSR 24 par. 26(b), jednostka sprawozdawcza
uwzgl´dnia bliskoÊç stosunków z jednostkà powiàzanà oraz inne czynniki
istotne dla ustalenia istotnoÊci transakcji, takie jak np. czy transakcja:

(a) jest istotna pod wzgl´dem kwotowym;

(b) została przeprowadzona na warunkach nierynkowych;

(c) wykracza poza zwykłà codziennà działalnoÊç operacyjnà, np. zakup 
i sprzeda˝ przedsi´wzi´ç;
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(d) podlega ujawnieniu władzom regulacyjnym lub organom nadzoru;

(e) podlega zgłoszeniu wy˝szemu kierownictwu; oraz

(f) wymaga zgody akcjonariuszy/wspólników.

21 Przyszłe zobowiàzania umowne 
1. Ujawniç nale˝y kwot´ zobowiàzaƒ umownych do zakupu: 

16p74(c) (a) rzeczowych aktywów trwałych; oraz 
38p122(e) (b) wartoÊci niematerialnych. 

40p75(h) 2. Ujawniç nale˝y zobowiàzania umowne dotyczàce: 
(a) zakupu, budowy lub dostosowania nieruchomoÊci inwestycyjnej; oraz 
(b) naprawy, konserwacji lub ulepszenia nieruchomoÊci inwestycyjnej. 

Zob. równie˝ przyszłe zobowiàzania z tytułu umów leasingowych w cz´Êci A5.17
i przyszłe zobowiàzania z tytułu wspólnych przedsi´wzi´ç w cz´Êci A5.8. 

22 Pozycje warunkowe 
37p86 1. W odniesieniu do ka˝dej kategorii zobowiàzaƒ warunkowych ujawniç nale˝y

nast´pujàce informacje, chyba ˝e prawdopodobieƒstwo wypływu Êrodków
w celu ich uregulowania jest znikome: 
(a) zwi´zły opis charakteru zobowiàzania warunkowego; 
(b) je˝eli jest to mo˝liwe ze wzgl´dów praktycznych, ujawniç nale˝y tak˝e: 

37p86(a) (i) szacunkowe skutki finansowe, ustalone zgodnie z MSR 37 par. 36-52;
37p86(b) (ii) czynniki niepewnoÊci co do kwot lub rozło˝enia w czasie

ewentualnego wypływu Êrodków; oraz 
37p86(c) (iii) mo˝liwoÊç ewentualnej rekompensaty; oraz
37p91 (c) fakt, ̋ e ze wzgl´dów praktycznych nie ujawniono którejkolwiek z tych

informacji. 

37p88 2. JeÊli rezerwa i zobowiàzanie warunkowe wynikajà z tych samych
okolicznoÊci, przedstawiç nale˝y powiàzanie pomi´dzy rezerwà a
zobowiàzaniem warunkowym. 

37p89 3. W sytuacji gdy wpływ korzyÊci gospodarczych jest prawdopodobny,
ujawniç nale˝y nast´pujàce informacje o aktywach warunkowych: 
(a) zwi´zły opis charakteru danego składnika aktywów warunkowych; 
(b) je˝eli jest to mo˝liwe ze wzgl´dów praktycznych, szacunkowe skutki

finansowe, ustalone zgodnie z MSR 37 par. 36-52; oraz  
37p91 (c) je˝eli powy˝sza informacja nie jest ujawniana ze wzgl´dów

praktycznych, nale˝y to ujawniç. 
37p92 4. W niezwykle rzadkich wypadkach mo˝na przewidywaç, ̋ e ujawnienie

cz´Êci lub całoÊci informacji zgodnie z MSR 37 par. 86-89 (punkty 1 i 3
powy˝ej) mo˝e powa˝nie osłabiç pozycj´ jednostki w sporze z innymi
stronami w odniesieniu do sprawy, w zwiàzku z którà powstało
zobowiàzanie warunkowe lub warunkowy składnik aktywów. W takich
sytuacjach informacji takich mo˝na nie ujawniaç, nale˝y jednak ujawniç, 
co nast´puje: 
(a) ogólny charakter pozycji warunkowych; 
(b) fakt nieujawnienia wymaganych informacji; oraz 
(c) powód nieujawnienia wymaganych informacji. 

5. Ujawniç nale˝y zobowiàzania warunkowe z tytułu: 
19p125 (a) obowiàzków z tytułu Êwiadczeƒ po okresie zatrudnienia; oraz 
19p141 (b) Êwiadczeƒ z tytułu rozwiàzania stosunku pracy (np. z uwagi na brak

pewnoÊci co do liczby pracowników, którzy zaakceptujà propozycj´
wypłaty Êwiadczeƒ z tytułu rozwiàzania stosunku pracy). 

Zob. równie˝ A5.16 (b), pkt 17 oraz pozycje warunkowe z tytułu umów
leasingowych w cz´Êci A5.17 i pozycje warunkowe z tytułu wspólnych
przedsi´wzi´ç w cz´Êci A5.8. 

PwC     47

C
z´

Êç
 A

 –
W

ym
og

i i
nf

or
m

ac
yj

ne
 d

o 
ro

zw
a˝

en
ia

 
pr

ze
z 

w
sz

ys
tk

ie
 je

dn
os

tk
i

ODS.T-ND-N

Mi´dzynarodowe Standardy SprawozdawczoÊci Finansowej – Lista kontrolna informacji do ujawnienia 2012 – Cz´Êç A5



23 Zdarzenia po zakoƒczeniu okresu sprawozdawczego 
10p12 1. Ujawniç nale˝y kwot´ dywidend zaproponowanych lub zadeklarowanych 
1p125(a) przed datà zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, lecz

nieuj´tych w danym okresie jako wypłata na rzecz właÊcicieli, a tak˝e
odpowiednià kwot´ przypadajàcà na jednà akcj´. 

10p21 2. JeÊli zdarzenia po dniu bilansowym nie wpływajà na stan aktywów 
lub zobowiàzaƒ na dzieƒ bilansowy (tzn. sà to zdarzenia niewymagajàce
dokonania korekty), lecz sà na tyle wa˝ne, ̋ e ich nieujawnienie wpłyn´łoby
na zdolnoÊç u˝ytkowników sprawozdania finansowego do dokonania
właÊciwych ocen i podj´cia odpowiednich decyzji, ujawniç nale˝y: 
(a) charakter zdarzenia; oraz 
(b) oszacowanie jego skutków finansowych lub stwierdzenie, ̋ e nie mo˝na

dokonaç takiego oszacowania. 

Przykłady zdarzeƒ, które nie wymagajà dokonania korekty, a powinny byç
ujawnione, sà zamieszczone w MSR 10 par. 22.

33p64 3. Je˝eli liczba akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych wzrasta w wyniku
emisji kapitalizacyjnej, premiowej lub podziału akcji, bàdê zmalała w wyniku
odwrócenia podziału akcji, nale˝y z mocà wstecznà skorygowaç wyliczenie
podstawowego i rozwodnionego zysku na jednà akcj´ za wszystkie
prezentowane okresy. 

Je˝eli zmiany takie nast´pujà pomi´dzy dniem bilansowym a datà
zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wyliczenia wskaêników na jednà
akcj´ dotyczàce danego sprawozdania finansowego i wszelkich sprawozdaƒ
za okresy poprzedzajàce nale˝y oprzeç na nowej liczbie akcji.

Nale˝y ujawniç fakt, ̋ e wyliczenia wskaêników na jednà akcj´ odzwierciedlajà
tak˝e zmiany liczby akcji. Ponadto podstawowy i rozwodniony wskaênik
zysku na jednà akcj´ za wszystkie prezentowane okresy nale˝y skorygowaç
o wpływ bł´dów i korekt wynikajàcych ze zmian zasad rachunkowoÊci,
uj´tych retrospektywnie.

33p70(d) 4. Nale˝y przedstawiç opis transakcji dotyczàcych akcji zwykłych 
lub potencjalnych akcji zwykłych - niestanowiàcych emisji kapitalizacyjnej,
premiowej ani podziału akcji, w odniesieniu do których z mocà wstecz
koryguje si´ wyliczenie podstawowego i rozwodnionego zysku na jednà
akcj´ - które nastàpiły po dniu bilansowym i które zmieniłyby znaczàco
liczb´ akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych na koniec okresu, 
w razie gdyby nastàpiły przed koƒcem okresu sprawozdawczego. 

Przykłady znaleêç mo˝na w MSR 33 par. 71. 

12p81(i) 5. Ujawniç nale˝y kwot´ konsekwencji podatkowych od dywidend, które zostały
zaproponowane lub zadeklarowane pomi´dzy dniem bilansowym a datà
zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji. 

12p82A 6. Je˝eli podatek dochodowy przypada do zapłaty według wy˝szej lub ni˝szej
stawki lub gdy nast´puje wypłata cz´Êci lub całoÊci zysku netto lub zysku z lat
ubiegłych w formie dywidendy, ujawniç nale˝y: 
(a) charakter potencjalnych konsekwencji podatkowych wypłaty dywidend;

oraz
(b) kwoty potencjalnych konsekwencji podatkowych wypłaty dywidend,

które sà w praktyce do ustalenia, oraz to, czy wyst´pujà potencjalne
konsekwencje podatkowe, które nie sà w praktyce do ustalenia. 

10p19 Je˝eli jednostka otrzymała po dniu bilansowym informacje o warunkach,
które wyst´powały w dniu bilansowym, powinna w Êwietle nowych
informacji uaktualniç informacje ujawniane o tych warunkach. 
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A6 Sprawozdanie z przepływów pieni´˝nych 
1. Ogólne zasady prezentacji 
1. Nale˝y przedstawiç przepływy pieni´˝ne w podziale na trzy rodzaje

działalnoÊci: operacyjnà, inwestycyjnà i finansowà. 

7p18 2. Ujawniç nale˝y przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci operacyjnej ustalone: 
(a) metodà bezpoÊrednià, z ujawnieniem głównych rodzajów wpływów 

i wypływów pieni´˝nych brutto; albo 
(b) metodà poÊrednià, ze skorygowaniem zysku lub straty netto o wpływ: 

(i) wszelkich transakcji o charakterze niepieni´˝nym; 
(ii) rozliczanych w czasie lub zarachowanych przeszłych lub przyszłych

wpływów i wypływów pieni´˝nych z działalnoÊci operacyjnej; oraz 
(iii) pozycji przychodów lub kosztów zwiàzanych z przepływami

pieni´˝nymi z działalnoÊci inwestycyjnej lub finansowej. 

7p21 3. Przepływy pieni´˝ne z działalnoÊci inwestycyjnej i finansowej – ujawniç nale˝y
osobno główne rodzaje wpływów i wypływów pieni´˝nych brutto (z wyjàtkiem
pozycji okreÊlonych poni˝ej w pkt. 4). Na przykład, zaciàgni´cie nowych
kredytów i po˝yczek musi byç przedstawione oddzielnie od spłat kredytów
i po˝yczek. 

7p22 4. Przepływy pieni´˝ne wynikajàce z nast´pujàcych czynnoÊci operacyjnych,
inwestycyjnych lub finansowych mogà byç wykazywane w kwotach netto
(zob. MSR 7 par. 23): 
(a) wpływy i wypływy pieni´˝ne dokonywane w imieniu klientów, je˝eli

odzwierciedlajà one bardziej działalnoÊç klienta ni˝ jednostki; oraz 
(b) wpływy i wypływy pieni´˝ne z tytułu pozycji o du˝ych obrotach,

wysokich kwotach i krótkich terminach wymagalnoÊci/zapadalnoÊci. 

7p28 5. Nale˝y ujawniç odr´bnie od przepływów pieni´˝nych z działalnoÊci
operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, wpływ zmian kursów walutowych
na Êrodki pieni´˝ne i ekwiwalenty pieni´˝ne utrzymywane lub nale˝ne 
w walutach obcych. Ta kwota obejmuje ewentualne ró˝nice, jakie powstałyby,
gdyby takie przepływy pieni´˝ne wykazano wg kursów walutowych na koniec
okresu. 

7p35 6. Nale˝y wykazaç odr´bnie w ramach działalnoÊci operacyjnej przepływy
pieni´˝ne z tytułu podatków dochodowych, chyba ̋ e mo˝na je w sposób
szczegółowy przypisaç do działalnoÊci finansowej bàdê inwestycyjnej. 

7p43 7. W przypadku transakcji niepieni´˝nych z rachunku przepływów pieni´˝nych
wyłàczyç nale˝y te transakcje inwestycyjne i finansowe, które nie
wymagajà rozliczenia Êrodkami pieni´˝nymi ani innymi aktywami
pieni´˝nymi. Transakcje niepieni´˝ne ujawniç nale˝y odr´bnie w informacji
dodatkowej do rachunku przepływów pieni´˝nych.

7p44 Przykładowe transakcje niepieni´˝ne to:
(a) nabycie aktywów albo w drodze bezpoÊredniego wzi´cia na siebie

zwiàzanych z nimi zobowiàzaƒ, albo w ramach leasingu finansowego; 
(b) nabycie innej jednostki w drodze emisji akcji; oraz 
(c) zamiana długu na akcje. 
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2. Poszczególne pozycje sprawozdania z przepływów
pieni´˝nych 

1. W odniesieniu do przepływów pieni´˝nych z tytułu podatku dochodowego
nale˝y: 

7p35 (a) ujawniç kwot´ zapłaconego podatku; 
7p36 (b) zaliczyç zapłacony podatek do przepływów pieni´˝nych z działalnoÊci

operacyjnej, chyba ̋ e mo˝na go konkretnie powiàzaç z działalnoÊcià
finansowà i inwestycyjnà; oraz 

(c) ujawniç łàcznà kwot´ zapłaconego podatku dochodowego, je˝eli
podatkowe przepływy pieni´˝ne przyporzàdkowuje si´ wi´cej ni˝
jednemu rodzajowi działalnoÊci. 

7p31 2. W odniesieniu do przepływów pieni´˝nych z tytułu odsetek i dywidend
ujawniç nale˝y: 
(a) odsetki otrzymane; 
(b) odsetki zapłacone; 
(c) dywidendy otrzymane; oraz 
(d) dywidendy zapłacone. 

Ka˝dà z tych pozycji nale˝y zaklasyfikowaç w kolejnych okresach obrotowych,
przy zachowaniu zasady ciàgłoÊci, jako nale˝àca do działalnoÊci operacyjnej,
inwestycyjnej albo finansowej. 

7p33 Odsetki i dywidendy otrzymane zalicza si´ zwykle do działalnoÊci
operacyjnej lub inwestycyjnej. 

7p34 Dywidendy zapłacone zalicza si´ zwykle do działalnoÊci finansowej 
lub operacyjnej. 

7p39 3. Łàczne przepływy pieni´˝ne powstałe z poni˝szych tytułów przedstawia si´
osobno w ramach przepływów pieni´˝nych z działalnoÊci inwestycyjnej: 
(a) z tytułu przej´ç spółek; oraz 
(b) z tytułu zbycia jednostek zale˝nych lub innych jednostek gospodarczych.

Zob. równie˝ wymogi informacyjne dotyczàce transakcji przej´ç i zbycia
przedsi´wzi´ç w cz´Êci A7 niniejszej listy kontrolnej. 

7p45 4. W odniesieniu do Êrodków pieni´˝nych i ekwiwalentów Êrodków
pieni´˝nych ujawniç nale˝y: 
(a) poszczególne składniki; oraz 
(b) uzgodnienie kwot uj´tych w sprawozdaniu z przepływów pieni´˝nych 

z saldem Êrodków pieni´˝nych i ekwiwalentów Êrodków pieni´˝nych 
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. 

7p48 5. Ujawniç nale˝y kwot´ znaczàcych sald Êrodków pieni´˝nych i ekwiwalentów
Êrodków pieni´˝nych posiadanych przez jednostk´, które nie sà dost´pne
do u˝ytku przez grup´, wraz z komentarzem zarzàdu.

UN, 7p50 6. Informacje, których ujawnienie nie jest obowiàzkowe.
Nale˝y przedstawiç dodatkowe informacje przyczyniajàce si´ do lepszego
zrozumienia sytuacji finansowej i płynnoÊci jednostki oraz komentarz zarzàdu:
(a) kwota niewykorzystywanych limitów kredytowych dost´pnych dla potrzeb

przyszłej działalnoÊci operacyjnej oraz regulowania przyszłych
zobowiàzaƒ inwestycyjnych, wraz ze wskazaniem ewentualnych
ograniczeƒ w korzystaniu z tych limitów;

(b) łàczne kwoty przepływów pieni´˝nych z działalnoÊci operacyjnej,
inwestycyjnej i finansowej dotyczàce udziałów we wspólnych
przedsi´wzi´ciach konsolidowanych metodà proporcjonalnà;

(c) łàczna kwota przepływów pieni´˝nych odpowiadajàca nakładom
słu˝àcym wzrostowi zdolnoÊci operacyjnych, oddzielnie od przepływów
pieni´˝nych wymaganych do zachowywania zdolnoÊci operacyjnych; oraz

(d) kwota przepływów pieni´˝nych z działalnoÊci operacyjnej, inwestycyjnej
i finansowej ka˝dego segmentu sprawozdawczego.
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3. Zmiany udziału w jednostkach zale˝nych i pozostałych
przedsi´wzi´ciach 

7p39 1. Nale˝y ujawniç odr´bnie łàczne przepływy pieni´˝ne z tytułu uzyskania bàdê
utraty kontroli nad jednostkami zale˝nymi lub pozostałymi przedsi´wzi´ciami
oraz zaklasyfikowaç przepływy pieni´˝ne do działalnoÊci inwestycyjnej. 

7p40 2. (a) Nale˝y ujawniç, łàcznie, z tytułu zarówno uzyskania, jak i utraty 
w analizowanym okresie kontroli nad jednostkami zale˝nymi 
lub pozostałymi przedsi´wzi´ciami nast´pujàce informacje: 
(i) Łàczn cena zapłacona lub otrzymana; 
(ii) cz´Êç zapłaty składajàca si´ ze Êrodków pieni´˝nych i ekwiwalentów

pieni´˝nych; 
(iii) kwota Êrodków pieni´˝nych i ekwiwalentów pieni´˝nych 

w jednostkach zale˝nych bàdê pozostałych przedsi´wzi´ciach, 
nad którymi uzyskano lub utracono kontrol´; oraz 

(iv) kwota aktywów i zobowiàzaƒ innych ni˝ Êrodki pieni´˝ne 
i ekwiwalenty pieni´˝ne, w jednostkach zale˝nych bàdê
pozostałych przedsi´wzi´ciach, nad którymi uzyskano lub
utracono kontrol´, w podsumowaniu wg ka˝dej z głównych
kategorii. 

7p42A (b) Przepływy pieni´˝ne wynikajàce ze zmian udziału w jednostce zale˝nej
nieskutkujàcych utratà kontroli klasyfikuje si´ jako przepływy pieni´˝ne
z działalnoÊci finansowej. 

7p42B (c) Zmiany udziału w jednostce zale˝nej nieprowadzàce do utraty kontroli,
takie jak póêniejszy zakup lub sprzeda˝ przez jednostk´ dominujàcà
instrumentów kapitałowych jednostki zale˝nej, ujmuje si´ jako transakcje
kapitałowe zgodnie z MSR 27. W zwiàzku z tym wynikowe przepływy
pieni´˝ne klasyfikuje si´ w ten sam sposób, co pozostałe transakcje 
z właÊcicielami, o których mowa w MSR 7p17 

MSSF5p33(c) (d) DziałalnoÊç zaniechana. Nale˝y ujawniç kwoty przepływów pieni´˝nych
netto z: 
(i) działalnoÊci operacyjnej; 
(ii) działalnoÊci inwestycyjnej; oraz 
(iii) działalnoÊci finansowej. 

Informacje takie mogà znaleêç si´ w notach do sprawozdania finansowego
lub w zestawieniach głównych.

MSSF5p34 3. Nale˝y przekształciç ujawnienia dotyczàce działalnoÊci zaniechanej 
w sprawozdaniu z przepływów pieni´˝nych za poprzednie okresy tak, ̋ eby
ujawnienia dotyczyły wszelkiej działalnoÊci, którà zaniechano do koƒca
okresu sprawozdawczego dla ostatniego prezentowanego okresu.
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A7 Połàczenia przedsi´wzi´ç i zbycia 
1. Ujawnienia o charakterze ogólnym 

MSSF3p59 1. Jednostka przejmujàca ujawnia informacje pozwalajàce odbiorcom jej
sprawozdania finansowego na ocen´ charakteru i skutków finansowych
połàczenia przedsi´wzi´ç majàcego miejsce: 

MSSF3p59(a) (a) w trakcie bie˝àcego okresu sprawozdawczego; lub 
MSSF3p59(b) (b) po zakoƒczeniu okresu sprawozdawczego, lecz przed zatwierdzeniem

publikacji sprawozdania finansowego.

MSSF3p60 2. Dla realizacji celu zapisów MSSF 3 par. 59, jednostka przejmujàca ujawnia
informacje szczegółowo okreÊlone w par. B64-B66.

MSSF3pB64 3. W odniesieniu do ka˝dego połàczenia przedsi´wzi´ç majàcego miejsce 
w trakcie okresu sprawozdawczego nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje:

MSSF3pB64(a) (a) nazwa i charakterystyka jednostki przejmowanej 
MSSF3pB64(b) (b) data przej´cia; 
MSSF3pB64(c) (c) nabyty udział w prawach głosu; 
MSSF3pB64(d) (d) powód transakcji oraz opis, w jaki sposób jednostka przejmujàca uzyskała

kontrol´ nad jednostkà przejmowanà; 
MSSF3pB64(e) (e) charakterystyka jakoÊciowa czynników składajàcych si´ na wykazanà

wartoÊç firmy, takich jak spodziewane synergie z połàczenia działalnoÊci
jednostki przejmowanej i jednostki przejmujàcej, a tak˝e wartoÊci
niekwalifikujàcych si´ do odr´bnego uj´cia bàdê innego czynnika 
lub czynników; 

MSSF3pB64(f) (f) wartoÊç godziwa przekazanego wynagrodzenia ogółem na dzieƒ
przej´cia oraz wartoÊç godziwa na dzieƒ przej´cia ka˝dej głównej
kategorii wynagrodzenia, takiej jak: 

MSSF3pB64(f)(i) (i) Êrodki pieni´˝ne; 
MSSF3pB64(f)(ii) (ii) nne rzeczowe aktywa trwałe lub wartoÊci niematerialne, w tym 

przedsi´wzi´cie lub jednostka zale˝na jednostki przejmujàcej; 
MSSF3pB64(f)(iii) (iii) zaciàgni´te zobowiàzania − na przykład zobowiàzanie do zapłaty 

wynagrodzenia warunkowego; oraz 
MSSF3pB64(f)(iv) (iv) instrumenty kapitałowe jednostki przejmujàcej, w tym liczba 

instrumentów wyemitowanych lub mo˝liwych do wyemitowania
oraz metoda okreÊlenia wartoÊci godziwej takich instrumentów. 

MSSF3pB64(g) (g) w przypadku ustaleƒ dot. płatnoÊci warunkowych oraz aktywów z tytułu
prawa do rekompensaty: 

MSSF3pB64(g)(i) (i) kwota uj´ta na dzieƒ przej´cia; 
MSSF3pB64(g)(ii) (ii) opis ustaleƒ umownych oraz podstawa okreÊlania kwoty płatnoÊci;

a tak˝e 
MSSF3pB64(g)(iii) (iii) szacunek zakresu mo˝liwych wyników (w uj´ciu niedyskontowanym)

lub, je˝eli zakresu nie mo˝na oszacowaç, nale˝y stwierdziç ten fakt
oraz podaç przyczyny braku mo˝liwoÊci oszacowania zakresu.
Je˝eli maksymalna kwota płatnoÊci jest nieograniczona, jednostka
przejmujàca ujawnia ten fakt; 

MSSF3pB64(h) (h) w przypadku przej´tych nale˝noÊci: 
MSSF3pB64(h)(i) (i) wartoÊç godziwa nale˝noÊci; 
MSSF3pB64(h)(ii) (ii) umowne kwoty nale˝noÊci brutto; oraz 
MSSF3pB64(h)(iii) (iii) najlepszy szacunek na dzieƒ przej´cia umownych przepływów

pieni´˝nych, których uzyskania nie nale˝y si´ spodziewaç. 
Informacje powinny zostaç przedstawione wg głównych kategorii
nale˝noÊci, takich jak po˝yczki, bezpoÊredni leasing finansowy oraz
wszelkie pozostałe kategorie nale˝noÊci.

MSSF3pB64(i) (i) kwoty wykazane na dzieƒ przej´cia dla ka˝dej głównej kategorii
przej´tych aktywów i zobowiàzaƒ. 

MSSF3pB64(j) (j) dla ka˝dego zobowiàzania warunkowego wykazanego zgodnie z MSSF
3 par. 23, informacje wymagane zapisami MSSF 3 par. 85 MSR 37
"Rezerwy, zobowiàzania warunkowe i aktywa warunkowe". Je˝eli
zobowiàzania warunkowego nie ujmuje si´, poniewa˝ jego wartoÊci
godziwej nie mo˝na wiarygodnie oszacowaç, jednostka przejmujàca
ujawnia wówczas:
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MSSF3pB64(j)(i) (i) informacje wymagane zapisami MSR 37 par. 86; oraz 
MSSF3pB64(j)(ii) (ii) przyczyny, dla których niemo˝liwa jest wiarygodna wycena

wysokoÊci zobowiàzania (patrz cz´Êç A5.15 w zakresie
szczegółowych ujawnieƒ wymaganych przez MSR 37 par. 85 
oraz cz´Êç A5.22 w zakresie szczegółowych ujawnieƒ wymaganych
przez MSR 37 par. 86); 

MSSF3pB64(k) (k) łàczna kwota wartoÊci firmy, która zgodnie z oczekiwaniami b´dzie
mogła podlegaç odliczeniu dla celów podatkowych; 

MSSF3pB64(l) (l) w przypadku transakcji ujmowanych odr´bnie od przej´cia aktywów 
i zobowiàzaƒ w ramach połàczenia przedsi´wzi´ç zgodnie z MSSF 3
par. 51: 

MSSF3pB64(l)(i) (i) charakterystyka ka˝dej transakcji; 
MSSF3pB64(l)(ii) (ii) w jaki sposób jednostka przejmujàca uj´ła ka˝dà transakcj´; 
MSSF3pB64 (l)(iii) (iii) kwoty wykazane dla ka˝dej transakcji oraz pozycja w sprawozdaniu

finansowym, w której uj´to ka˝dà kwot´; oraz 
MSSF3pB64(l)(iv) (iv) je˝eli transakcja powoduje rozliczenie wczeÊniej istniejàcej relacji,

metoda zastosowana dla okreÊlenia kwoty rozliczenia; 
MSSF3pB64(m) (m)odr´bnie ujmowane transakcje wymagane zapisami MSSF 3 par. 64(l),

w tym kwota kosztów zwiàzanych z przej´ciem, a tak˝e, odr´bnie,
kwota takich kosztów wykazana jako koszt oraz pozycja bàdê pozycje
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, gdzie takie koszty uj´to.
Ponadto nale˝y ujawniç kwot´ wszelkich kosztów emisji nieuj´tych jako
koszt wraz z informacjami o sposobie ich uj´cia; 

MSSF3pB64(n) (n) w przypadku transakcji po cenie okazyjnej (patrz MSSR 3 par. 34-36): 
MSSF3pB64 (n)(i) (i) kwota zysku wykazanego zgodnie z MSSF 3 par. 34 oraz pozycja 

w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w której zysk uj´to; oraz 
MSSF3pB64 (n)(ii) (ii) opis przyczyn, dlaczego transakcja skutkowała zyskiem; 
MSSF3pB64(o) (o) w przypadku ka˝dego połàczenia przedsi´wzi´ç, w ramach którego

jednostka przejmujàca posiada mniej ni˝ 100% udziału w kapitale
jednostki przejmowanej na dzieƒ przej´cia: 

MSSF3pB64 (o)(i) (i) kwota udziału niedajàcego kontroli w jednostce przejmowanej
wykazanego na dzieƒ przej´cia oraz zasada wyceny takiej kwoty; 
a tak˝e 

MSSF3 (ii) dla ka˝dego udziału niedajàcego kontroli w jednostce przejmowanej 
pB64(o) (ii) wycenianego wg wartoÊci godziwej, techniki wyceny oraz główne dane

wejÊciowe modelu okreÊlania takiej wartoÊci; 
MSSF3pB64(p) (p) w przypadku połàczenia przedsi´wzi´ç realizowanego etapami: 
MSSF3 (i) wartoÊç godziwa na dzieƒ przej´cia udziału w kapitale jednostki 
pB64(p)(i) przejmowanej posiadanego przez jednostk´ przejmujàcà

bezpoÊrednio przed dniem przej´cia; oraz 
MSSF3 (ii) kwota zysku lub straty uj´tego w wyniku wyceny do wartoÊci 
pB64(p)(ii) godziwej udziału w kapitale jednostki przejmowanej posiadanego

przez jednostk´ przejmujàcà przed połàczeniem przedsi´wzi´ç
(patrz MSSF 3 par. 42) oraz pozycja w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów, w której taki zysk lub strat´ uj´to; a tak˝e 

MSSF3pB64(q) (q) nast´pujàce informacje: 
MSSF3 (i) kwoty przychodów oraz zysku lub straty jednostki przejmowanej 
pB64(q)(i) od dnia przej´cia uwzgl´dnione w skonsolidowanym sprawozdaniu

z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy; oraz 
MSSF3 (ii) przychody oraz zysk lub strata połàczonej jednostki za bie˝àcy 
pB64 (q)(ii) okres sprawozdawczy wykazane tak, jak gdyby dzieƒ przej´cia 

dla wszystkich połàczeƒ przedsi´biorstw majàcych miejsce w trakcie
roku przypadał na poczàtek rocznego okresu sprawozdawczego. 

MSSF3pB64 4. Je˝eli ujawnienie którychkolwiek z informacji wymaganych zapisami
niniejszego podparagrafu jest praktyczne niemo˝liwe jednostka przejmujàca
ujawnia ten fakt i wyjaÊnia, dlaczego ujawnienie nie jest praktycznie mo˝liwe.
W MSSF 3 zastosowano termin "praktycznie niemo˝liwe" w tym samym
znaczeniu co w MSR 8 "Zasady rachunkowoÊci, zmiany szacunków i bł´dy".

MSSF3pB65 5. W przypadku indywidualnie nieistotnych połàczeƒ przedsi´wzi´ç majàcych
miejsce w trakcie okresu sprawozdawczego, które majà charakter istotny
jedynie łàcznie, jednostka przejmujàca ujawnia łàcznie informacje
wymagane zapisami par. B64(e)-(q). 
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MSSF 3pB66 6. Je˝eli dzieƒ przej´cia dla połàczenia przedsi´wzi´ç przypada po koƒcu okresu
sprawozdawczego, lecz przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
do publikacji, jednostka przejmujàca ujawnia informacje wymagane zapisami
MSSF 3 par. B64, chyba ̋ e poczàtkowe uj´cie połàczenia przedsi´wzi´ç
jest jeszcze niezakoƒczone w momencie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego do publikacji. W takiej sytuacji jednostka przejmujàca opisuje,
których ujawnieƒ nie mo˝na dokonaç oraz dlaczego nie mo˝na ich dokonaç.

2. Korekty 
MSSF3p61 1. Jednostka przejmujàca ujawnia informacje pozwalajàce odbiorcom jej

sprawozdania finansowego na ocen´ skutków finansowych korekt
wykazanych w bie˝àcym okresie sprawozdawczym w zwiàzku z połàczeniami
przedsi´wzi´ç majàcymi miejsce w ciàgu okresu lub w trakcie poprzednich
okresów sprawozdawczych. 

3. Okres pomiaru 
MSSF3p62 1. Dla realizacji celu zapisów MSSF 3 par. 61, jednostka przejmujàca ujawnia

informacje szczegółowo okreÊlone w MSSF 3 par. B67. 

MSSF3pB67 2. Dla realizacji celu zapisów par. 61 jednostka przejmujàca ujawnia
nast´pujàce informacje w odniesieniu do ka˝dego istotnego połàczenia
przedsi´wzi´ç lub łàcznie dla indywidualnie nieistotnych połàczeƒ
przedsi´biorstw, które wszystkie razem majà jednak charakter istotny: 

MSSF3pB67(a) (a) je˝eli poczàtkowe rozliczenie połàczenia przedsi´wzi´ç nie zostało
zakoƒczone (patrz MSSF 3 par. 45) dla poszczególnych aktywów,
zobowiàzaƒ, udziałów niedajàcych kontroli lub pozycji wynagrodzenia 
a kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym dla połàczenia
przedsi´wzi´ç okreÊlono jedynie prowizorycznie: 

MSSF3pB67 (i) przyczyny, dla których poczàtkowe uj´cie połàczenia przedsi´wzi´ç
(a)(i), (ii) nie zostało zakoƒczone; 

(ii) aktywa, zobowiàzania, udziały kapitałowe lub pozycje wynagrodzenia,
dla których poczàtkowe uj´cie nie zostało zakoƒczone; oraz 

MSSF3 (iii) charakter oraz kwota wszelkich korekt okresu pomiaru wykazanych 
pB67(a), (iii) w trakcie okresu sprawozdawczego zgodnie z MSSF 3 par. 49. 

4. Wynagrodzenie warunkowe 
MSSF3pB67(b)1. W odniesieniu do ka˝dego okresu sprawozdawczego po dniu przej´cia a˝

do czasu, gdy jednostka Êciàgnie, sprzeda lub w inny sposób utraci prawo
do aktywów z tytułu wynagrodzenia warunkowego bàdê do czasu, gdy
jednostka rozliczy zobowiàzania z tytułu wynagrodzenia warunkowego 
lub zobowiàzanie ulegnie uniewa˝nieniu bàdê wygaÊnie: 

MSSF3pB67 (a) wszelkie zmiany wykazanych kwot, w tym wszelkie ró˝nice powstałe 
(b)(i) przy rozliczeniu;
MSSF3pB67 (b) wszelkie zmiany zakresu wyników (w uj´ciu niedyskontowanym) 
(b)(ii) oraz przyczyny takich zmian; oraz 
MSSF3pB67 (c) techniki wyceny oraz główne dane wejÊciowe modelu pomiaru 
(b)(iii) wynagrodzenia warunkowego. 

5. Zobowiàzania warunkowe 
MSSF3pB67 1. W przypadku zobowiàzaƒ warunkowych uj´tych w ramach połàczenia 
(c) przedsi´wzi´ç jednostka przejmujàca ujawnia informacje wymagane

zapisami MSR 37 par. 84 i 85 dla ka˝dej kategorii rezerw; 
Patrz cz´Êç A5.15 w zakresie szczegółowych ujawnieƒ wymaganych przez
MSR 37 par. 84 i par. 85.

6. WartoÊç firmy 
MSSF3pB67 1. Nale˝y dołàczyç uzgodnienie wartoÊci ksi´gowej wartoÊci firmy na poczàtek
(d) i koniec okresu sprawozdawczego z odr´bnym uj´ciem nast´pujàcych

informacji: 
MSSF3pB67 (a) kwota brutto oraz łàczne straty z tytułu utraty wartoÊci na poczàtek okresu
(d) (i) sprawozdawczego; 
MSSF3pB67 (b) dodatkowa wartoÊç firmy uj´ta w trakcie okresu sprawozdawczego, 
(d)(ii) z wyjàtkiem wartoÊci firmy zawartej w grupie do zbycia, która na dzieƒ
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przej´cia spełnia kryteria klasyfikacji jako przeznaczona do sprzeda˝y
zgodnie z MSSF 5 "Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda˝y i działalnoÊç
zaniechana"; 

MSSF3pB67 (c) korekty wynikajàce z póêniejszego uj´cia aktywów z tytułu podatku 
(d)(iii) odroczonego w trakcie okresu sprawozdawczego zgodnie z MSSF par. 67;
MSSF3pB67 (d) wartoÊç firmy zawarta w grupie do zbycia klasyfikowanej jako 
(d)(iv) przeznaczona do sprzeda˝y zgodnie z MSSF 5 oraz wartoÊç firmy

wyksi´gowana w trakcie okresu sprawozdawczego bez uprzedniego
uj´cia w grupie do zbycia klasyfikowanej jako przeznaczona do sprzeda˝y;

MSSF3pB67 (e) straty z tytułu utraty wartoÊci wykazane w trakcie okresu sprawozdawczego
(d)(v) zgodnie z MSR 36 (dodatkowe ujawnienia wymagane sà przez MSR 36); 
MSSF3pB67 (f) ró˝nice kursowe netto powstałe w trakcie okresu sprawozdawczego 
(d)(vi) zgodnie z MSR 21 "Skutki zmian kursów wymiany walut obcych"; 
MSSF3pB67 (g) wszelkie pozostałe zmiany wartoÊci ksi´gowej w trakcie okresu 
(d) (vii) sprawozdawczego; oraz 
MSSF3pB67 (h) kwota brutto oraz łàczne straty z tytułu utraty wartoÊci na koniec okresu
(d) (viii) sprawozdawczego.

36p133 2. Je˝eli jakakolwiek cz´Êç wartoÊci firmy wykazanej w ramach połàczenia
przedsi´wzi´ç w trakcie okresu nie została przypisana do oÊrodka
generujàcego Êrodki pieni´˝ne (grupa jednostek) na dzieƒ sprawozdawczy
(patrz MSR 36 par. 84), nale˝y ujawniç kwot´ nieprzypisanej wartoÊci firmy
wraz z przyczynami, dla których taka kwota pozostaje nieprzypisana. 

7. Ocena wpływu finansowego zysków i strat uj´tych 
w bie˝àcym okresie sprawozdawczym 

MSSF3pB67(e) 1. Nale˝y ujawniç kwot´ oraz wyjaÊnienie wszelkich zysków lub strat uj´tych
w bie˝àcym okresie sprawozdawczym, które jednoczeÊnie: 

MSSF3 (a) dotyczà mo˝liwych do zidentyfikowania aktywów lub zobowiàzaƒ 
pB67(e)(i) przej´tych w ramach połàczenia przedsi´wzi´ç majàcego miejsce 

w bie˝àcym lub poprzednim okresie sprawozdawczym; oraz 
MSSF3pB67 (b) cechuje taka wielkoÊç, charakter lub zakres, ̋ e ujawnienie jest istotne 
(e)(ii) dla zrozumienia sprawozdania finansowego połàczonej jednostki. 

MSSF3p63 2. Je˝eli szczegółowe ujawnienia wymagane zapisami niniejszego oraz
pozostałych MSSF nie odpowiadajà celom okreÊlonym w MSSF 3 par. 59 i 61,
jednostka przejmujàca ujawnia wszelkie dodatkowe informacje niezb´dne
dla realizacji takich celów. 

8. Pozostałe ujawnienia wynikajàce z MSSF 3 − podatki
dochodowe 

12p81(h) 1. Nale˝y ujawniç odr´bnie: 
12p81(j) (a) Je˝eli połàczenie przedsi´wzi´ç, w ramach którego jednostka jest

jednostkà przejmujàcà, powoduje zmian´ kwoty wykazanej dla aktywów
z tytułu podatku odroczonego przed przej´ciem (patrz MSR 12 par. 67),
kwota takiej zmiany; oraz 

12p81(k) (b) Je˝eli korzyÊci w zakresie podatku odroczonego uzyskane w ramach
połàczenia przedsi´wzi´ç nie sà wykazywane na dzieƒ przej´cia, lecz
dopiero po dniu przej´cia (patrz MSR 12 par. 68), charakterystyka
zdarzenia lub zmiana okolicznoÊci, która prowadzi do uj´cia korzyÊci 
w zakresie podatku odroczonego.
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A8 Instrumenty finansowe 
1. Ogólne informacje do ujawnienia

MSSF7p6 Tam gdzie MSSF 7 wymaga ujawnienia instrumentów finansowych w podziale
Załàcz.B1-B3 na klasy, nale˝y pogrupowaç je na klasy, które odpowiadajà charakterowi

ujawnianych informacji. Nale˝y uwzgl´dniç charakterystyk´ tych instrumentów
finansowych. Nale˝y przedstawiaç wystarczajàce informacje umo˝liwiajàce
uzgodnienie z poszczególnymi pozycjami sprawozdania z sytuacji finansowej.

MSSF7p7 Nale˝y ujawniç informacje, które pozwolà u˝ytkownikom sprawozdania
finansowego oceniç wpływ instrumentów finansowych na sytuacj´ finansowà
i wynik działalnoÊci. 

2. Kategorie aktywów finansowych i zobowiàzaƒ finansowych
MSSF7p8 WartoÊç bilansowà ka˝dej z okreÊlonych poni˝ej kategorii zdefiniowanych

w MSR 39 nale˝y ujàç w sprawozdaniu z sytuacji finansowej lub ujawniç 
w informacji dodatkowej: 
(a) aktywa finansowe wyceniane w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy,

wykazujàc odr´bnie: 
(i) składniki aktywów finansowych wyznaczone jako wyceniane w ten

sposób przy poczàtkowym uj´ciu; oraz 
(ii) składniki aktywów finansowych sklasyfikowane jako przeznaczone

do obrotu zgodnie z MSR 39; 
(b) nwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoÊci; 
(c) po˝yczki i nale˝noÊci; 
(d) aktywa finansowe dost´pne do sprzeda˝y; 
(e) zobowiàzania finansowe wyceniane w wartoÊci godziwej przez wynik

finansowy, wykazujàc odr´bnie: 
(i) składniki zobowiàzaƒ finansowych wyznaczone jako wyceniane 

w ten sposób przy poczàtkowym uj´ciu; oraz 
(ii) składniki zobowiàzaƒ finansowych sklasyfikowane jako przeznaczone

do obrotu zgodnie z MSR 39; oraz 
(f) zobowiàzania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu. 

3. Aktywa finansowe lub zobowiàzania finansowe wyceniane
w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy 

MSSF7p9 1. Je˝eli jednostka wyznaczyła po˝yczk´ lub nale˝noÊç (lub grup´ po˝yczek
lub nale˝noÊci) jako wycenianà w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy,
ujawniç nale˝y: 
(a) maksymalnà ekspozycj´ po˝yczki lub nale˝noÊci (lub grupy po˝yczek

lub nale˝noÊci) na ryzyko kredytowe (patrz MSSF 7 par. 36 pkt (a)) 
na dzieƒ sprawozdawczy; 

(b) kwot´, o którà wszelkie powiàzane kredytowe instrumenty pochodne lub
podobne instrumenty zmniejszajà maksymalnà ekspozycj´ na ryzyko
kredytowe; 

(c) kwot´ zmiany, w danym okresie i narastajàco, wartoÊci godziwej
po˝yczki lub nale˝noÊci (lub grupy po˝yczek lub nale˝noÊci), która
wynika ze zmian ryzyka kredytowego odnoszàcego si´ do składnika
aktywów finansowych, ustalonà: 
(i) jako kwot´ zmiany wartoÊci godziwej składnika aktywów finansowych,

która nie wynika ze zmian warunków rynkowych prowadzàcych do
powstania ryzyka rynkowego; lub 

(ii) w wyniku alternatywnej metody, która zdaniem jednostki pozwala
wierniej odzwierciedliç kwot´ zmiany wartoÊci godziwej wynikajàcà
ze zmiany ryzyka kredytowego dla danego składnika aktywów.
Zmiany warunków rynkowych prowadzàce do powstania ryzyka
rynkowego obejmujà zmiany bazowej (referencyjnej) stopy
procentowej, ceny towarów, kursu wymiany walut lub indeksu cen,
stóp lub kursów; oraz 

(d) kwot´ zmiany wartoÊci godziwej wszelkich powiàzanych kredytowych
instrumentów pochodnych lub podobnych instrumentów, jaka wystàpiła
w danym okresie i narastajàco, od momentu wyznaczenia ich jako
po˝yczki lub nale˝noÊci. 
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MSSF7p10 2. Je˝eli jednostka wyznaczyła zobowiàzanie finansowe jako wyceniane 
Zał.B4 w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSR 39 par. 9,

ujawniç nale˝y: 
(a) kwot´ zmiany, w okresie sprawozdawczym i narastajàco, wartoÊci

godziwej zobowiàzania finansowego wynikajàcà ze zmian ryzyka
kredytowego dla tego zobowiàzania, ustalonà: 
(i) jako kwot´ zmiany wartoÊci godziwej zobowiàzania finansowego,

która nie wynika ze zmian warunków rynkowych powodujàcych
powstanie ryzyka rynkowego (patrz MSSF 7, Załàcznik B4); lub 

(ii) w wyniku alternatywnej metody, która zdaniem jednostki pozwala
wierniej odzwierciedliç kwot´ zmiany wartoÊci godziwej, która wynika
ze zmiany ryzyka kredytowego odnoszàcego si´ do danego
zobowiàzania. 

Zamiany warunków rynkowych prowadzàce do powstania ryzyka rynkowego
obejmujà zmiany: referencyjnej stopy procentowej, ceny instrumentu
finansowego innej jednostki, ceny towarów, kursu wymiany walut lub
indeksu cen, stóp lub kursów. W przypadku umów powiàzanych z cenà
jednostek, zmiany warunków rynkowych obejmujà zmiany wyników
powiàzanych wewn´trznych i zewn´trznych funduszy inwestycyjnych; oraz 
(b) ró˝nic´ mi´dzy wartoÊcià bilansowà zobowiàzania finansowego a kwotà,

którà jednostka byłaby zobowiàzana na mocy umowy zapłaciç
beneficjentowi zobowiàzania w terminie wymagalnoÊci.

MSSF7p11 3. Ujawniç nale˝y: 
ZałB4 (a) metody stosowane w celu zapewnienia zgodnoÊci z wymaganiami 

okreÊlonymi w MSSF 7 par. 9(c) i MSSF 7 par. 10(a); oraz 
(b) w przypadku, gdy w opinii jednostki, informacje ujawnione przez nià, 

w celu zapewnienia zgodnoÊci z wymogami MSSF 7 par. 9(c) i MSSF 7
par. 10(a), nie odzwierciedlajà rzetelnie zmiany wartoÊci godziwej
składnika aktywów finansowych lub zobowiàzania finansowego
wynikajàcej ze zmian odnoszàcego si´ do nich ryzyka kredytowego –
przyczyny, dla których doszła do takiego wniosku oraz czynniki, które
jej zdaniem sà istotne. 

4. Przekwalifikowanie 
MSSF7p12 1. Je˝eli jednostka dokonała przekwalifikowania składnika aktywów

finansowych (zgodnie z MSR 39 par. 51-54) na wyceniany: 
(a) według kosztu lub zamortyzowanego kosztu, a nie według wartoÊci

godziwej; lub 
(b) według wartoÊci godziwej, a nie według kosztu lub zamortyzowanego

kosztu, ujawniç nale˝y kwot´ przekwalifikowanà do lub z danej kategorii,
jak równie˝ przyczyny przekwalifikowania. 

Zmiany do MSR 39 opublikowane w paêdzierniku 2008 r. pozwalajà 
na reklasyfikacj´ niepochodnych aktywów finansowych (poza wycenianymi
w wartoÊci godziwej przez wynik w momencie poczàtkowego uj´cia) 
z kategorii wycenianych w wartoÊci godziwej przez wynik w szczególnych
okolicznoÊciach. Zmiana pozwala równie˝ na reklasyfikacj´ z kategorii
aktywów dost´pnych do sprzeda˝y do kredytów i nale˝noÊci składnika
aktywów finansowych, który spełniałby warunki klasyfikacji do kredytów 
i nale˝noÊci (je˝eli składnik aktywów finansowych nie zostałby zaklasyfikowany
do kategorii dost´pnych do sprzeda˝y), je˝eli jednostka ma zamiar i mo˝liwoÊç
utrzymywania tego składnika aktywów finansowych w dajàcej si´
przewidzieç przyszłoÊci. 

MSSF7 p12A 2. Je˝eli jednostka przeklasyfikowała składnik aktywów finansowych z kategorii
wycenianych w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSR
39 par. 50B i 50D lub z kategorii dost´pnych do sprzeda˝y zgodnie z MSR
39 par. 50E, ujawniç nale˝y: 
(a) kwot´, która została przeklasyfikowana; 
(b) dla ka˝dego okresu sprawozdawczego do momentu usuni´cia 

z bilansu – wartoÊci bilansowe i wartoÊci godziwe wszystkich aktywów
finansowych, które zostały przeklasyfikowane w obecnym i w poprzednich
okresach sprawozdawczych;
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(c) je˝eli składnik aktywów finansowych został przeklasyfikowany zgodnie
z par. 50B –opis rzadkich okolicznoÊci oraz fakty i okolicznoÊci wskazujàce
na to, ̋ e były one rzadkie; 

(d) dla okresu sprawozdawczego, w którym składnik aktywów finansowych
został przeklasyfikowany – zysk lub strat´ z tytułu wartoÊci godziwej tego
składnika aktywów finansowych uj´te w wyniku lub innym łàcznym zysku
w danym okresie sprawozdawczym oraz w poprzednim okresie
sprawozdawczym; 

(e) dla ka˝dego okresu sprawozdawczego po reklasyfikacji (w tym okresu,
w którym składnik aktywów finansowych został przeklasyfikowany) 
do momentu usuni´cia składnika aktywów finansowych z bilansu – zysk
lub strat´ z tytułu wartoÊci godziwej, które byłyby uj´te w wyniku
finansowym lub innym łàcznym zysku, gdyby dany składnik aktywów
finansowych nie został przeklasyfikowany oraz zysk, strat´, przychody 
i koszty uj´te w wyniku; oraz 

(f) efektywnà stop´ procentowà oraz szacowane kwoty przepływów
pieni´˝nych, jakie jednostka spodziewa si´ uzyskaç, na dzieƒ
reklasyfikacji składnika aktywów finansowych. 

5. Zaprzestanie ujmowania 
MSSF7p13 Je˝eli jednostka dokonała przeniesienia aktywów finansowych w taki sposób,

˝e cz´Êç lub wszystkie składniki aktywów finansowych nie kwalifikujà si´ 
do zaprzestania ujmowania (patrz MSR 39 par. 15-37), ujawniç nale˝y dla
ka˝dej kategorii tego rodzaju aktywów finansowych: 
(a) charakter aktywów; 
(b) charakter korzyÊci i ryzyka zwiàzanych z faktem posiadania, na jakie

jednostka pozostaje nara˝ona; 
(c) wartoÊç bilansowà aktywów i powiàzanych z nimi zobowiàzaƒ –

w przypadku gdy jednostka w dalszym ciàgu ujmuje wszystkie składniki
aktywów; oraz 

(d) łàcznà wartoÊç bilansowà pierwotnych aktywów, kwot´ aktywów, które
jednostka w dalszym ciàgu ujmuje, oraz wartoÊç bilansowà
powiàzanych z nimi zobowiàzaƒ – w przypadku gdy jednostka w dalszym
ciàgu ujmuje składniki aktywów w stopniu odpowiadajàcym
utrzymywanemu zaanga˝owaniu. 

6. Przekazanie aktywów finansowych
(a) aktywa finansowe

MSSF7p42A 1. Wymogi w zakresie ujawniania informacji zawarte w paragrafach 
(a),(b) 42B-42H MSSF 7 dotyczàce przekazania  aktywów finansowych

stanowià uzupełnienie pozostałych wymogów ujawniania informacji
okreÊlonych w MSSF 7. Informacje, których ujawnienia wymagajà
paragrafy 42B-42H nale˝y wykazaç w jednej nocie do sprawozdania
finansowego

2. Nale˝y ujawniç wymagane informacje dla wszystkich przekazanych
aktywów, które nie zostały usuni´te z bilansu, oraz dla wszelkich
przypadków ciàgłego zaanga˝owania w przekazanych aktywach
wyst´pujàcego na dzieƒ sprawozdawczy, niezale˝nie od tego, kiedy
miała miejsce odnoÊna transakcja przekazania. 

3. Dla celów stosowania wymogów w zakresie ujawniania informacji
okreÊlonych w tych paragrafach,  przekazanie całoÊci lub cz´Êci
składnika aktywów finansowych (przekazanego składnika aktywów
finansowych) nast´puje wyłàcznie jeÊli  transakcja:
(a) przenosi umowne prawa do otrzymania przepływów pieni´˝nych 

ze składnika aktywów finansowych; albo 
(b) nie przenosi umownych praw do otrzymania przepływów

pieni´˝nych ze składnika aktywów finansowych, ale zgodnie 
z porozumieniem istnieje obowiàzek przekazania przepływów
pieni´˝nych do jednego lub wi´cej odbiorców.
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MSSF7p42B 4. Nale˝y ujawniç informacje, które umo˝liwià u˝ytkownikom sprawozdaƒ
(a)(b) finansowych:

(a) zrozumienie relacji pomi´dzy przekazanymi aktywami finansowymi,
które nie zostały usuni´te z bilansu w całoÊci, a powiàzanymi z nimi
zobowiàzaniami, oraz

(b) ocen´ charakteru ciàgłego zaanga˝owania jednostki w aktywa
finansowe usuni´te z bilansu oraz zwiàzanych z nimi rodzajów ryzyka.

MSSF7p42C 5. Dla celów stosowania wymogów w zakresie ujawniania informacji
(a-c) okreÊlonych w paragrafach 42E-42H MSSF 7 jednostka posiada ciàgłe

zaanga˝owanie w przekazanych składnikach aktywów finansowych,
jeÊli w ramach przekazania jednostka zachowuje jakiekolwiek 
z umownych praw lub obowiàzków nieodłàcznie zwiàzanych 
z przekazanym składnikiem aktywów finansowych lub uzyskuje nowe
umowne prawa lub obowiàzki dotyczàce przekazanego składnika
aktywów finansowych. Dla celów stosowania wymogów w zakresie
ujawniania informacji okreÊlonych w paragrafach 42E-42H, nast´pujàce
kwestie Êwiadczà o braku istnieniu ciàgłego zaanga˝owania:
(a) normalne oÊwiadczenia i gwarancje dotyczàce przekazania

stanowiàcego przest´pstwo oraz poj´cia zasadnoÊci, dobrej wiary 
i uczciwej transakcji, które mogà doprowadziç do uniewa˝nienia
przekazania w wyniku skierowania sprawy do sàdu;

(b) kontrakty terminowe, opcje i inne umowy zakładajàce odkupienie
przekazanego składnika aktywów finansowych, dla którego cen´
umownà (lub cen´ wykonania) stanowi wartoÊç godziwa
przekazanego składnika aktywów finansowych; lub

(c) porozumienia, zgodnie z którymi jednostka zatrzymuje umowne
prawa do otrzymania przepływów pieni´˝nych ze składnika
aktywów finansowych, ale przyjmuje umowny obowiàzek
przekazania przepływów pieni´˝nych do jednego lub wi´cej
odbiorców oraz spełnione sà warunki okreÊlone w paragrafach
19(a)-(c) MSR 39.

MSSF7p42d (b) Przekazane aktywa finansowe, które nie sà usuwane z bilansu w całoÊci
(a-f) Jednostka mo˝e dokonaç przekazania aktywów finansowych w taki 

sposób, ̋ e cz´Êç lub całoÊç przekazanych aktywów finansowych nie
kwalifikuje si´ do usuni´cia z bilansu. Aby zrealizowaç cele okreÊlone 
w paragrafie 42B(a) MSSF 7, na ka˝dy dzieƒ sprawozdawczy i dla ka˝dej
klasy przekazanych aktywów finansowych, które nie zostały w całoÊci
usuni´te z bilansu, nale˝y ujawniç:
(a) rodzaj przekazanego składnika aktywów;
(b) charakter korzyÊci i ryzyk zwiàzanych z faktem posiadania, na jakie

jednostka jest nara˝ona;
(c) opis rodzaju relacji pomi´dzy przekazanymi aktywami i powiàzanymi

zobowiàzaniami, w tym wynikajàce z przekazania ograniczenia 
w korzystaniu przez jednostk´ z przekazanych aktywów;

(d) w przypadku, gdy kontrahent (kontrahenci) powiàzanych zobowiàzaƒ
ma (majà) prawo regresu tylko do przekazanych aktywów — wykaz
wartoÊci godziwych przekazanych aktywów, wartoÊci godziwych
powiàzanych zobowiàzaƒ oraz pozycj´ netto (ró˝nic´ pomi´dzy
wartoÊcià godziwà przekazanych aktywów i powiàzanych zobowiàzaƒ);

(e) w przypadku gdy jednostka w dalszym ciàgu ujmuje wszystkie
przeniesione aktywa —  wartoÊç bilansowà przekazanych aktywów 
i powiàzanych zobowiàzaƒ; oraz 

(f) w przypadku gdy jednostka wykazuje składniki aktywów w stopniu
odpowiadajàcym jej ciàgłemu zaanga˝owaniu (zob. paragrafy 20(c)(ii)
oraz 30 MSR 39) – wartoÊç bilansowà pierwotnych aktywów przed
przekazaniem, wartoÊç bilansowà aktywów, które jednostka w dalszym
ciàgu wykazuje, oraz wartoÊç bilansowà powiàzanych zobowiàzaƒ.
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(c) Przekazane aktywa finansowe, które sà usuwane z bilansu w całoÊci

MSSF7p42E 1. Aby zrealizowaç cele okreÊlone w paragrafie 42B(b) MSSF 7, 
(a-f) w przypadku, gdy jednostka w całoÊci usuwa z bilansu przekazane

aktywa finansowe (zob. paragraf 20(a) oraz (c)(i) MSR 39), ale
zachowuje ciàgłe zaanga˝owanie w tych aktywach, dla ka˝dego
rodzaju ciàgłego zaanga˝owania na ka˝dy dzieƒ sprawozdawczy
nale˝y ujawniç co najmniej:

(a) wartoÊç bilansowà aktywów i zobowiàzaƒ ujmowanych 
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jednostki i stanowiàcych
ciàgłe zaanga˝owanie jednostki w aktywa finansowe usuni´te z
bilansu, a tak˝e pozycje, w których wykazano wartoÊci bilansowe
tych aktywów i zobowiàzaƒ;

(b) wartoÊç godziwà aktywów i zobowiàzaƒ  reprezentujàcych ciàgłe
zaanga˝owanie jednostki w aktywa finansowe usuni´te z bilansu;

(c) kwot´, która najlepiej reprezentuje  maksymalnà ekspozycj´
jednostki na strat´ z tytułu ciàgłego zaanga˝owania w aktywa
finansowe usuni´te z bilansu oraz informacje o sposobie okreÊlenia
maksymalnej mo˝liwej ekspozycji na strat´;

(d) niezdyskontowane wypływy Êrodków pieni´˝nych, które byłyby 
lub mogà byç niezb´dne w celu odkupienia aktywów finansowych
usuni´tych z bilansu (np. cena wykonania w umowie opcji) 
lub kwot´ innych zobowiàzaƒ wobec jednostki przejmujàcej 
w odniesieniu do przekazanych aktywów. JeÊli kwota wypływów
Êrodków pieni´˝nych jest zmienna, ujawniona kwota powinna
opieraç si´ na warunkach wyst´pujàcych na ka˝dy dzieƒ
sprawozdawczy;

(e) analiz´ terminów wymagalnoÊci niezdyskontowanych wypływów
Êrodków pieni´˝nych, które byłyby lub mogà byç wymagane w celu
odkupienia usuni´tych z bilansu aktywów finansowych lub innych
zobowiàzaƒ wobec jednostki przejmujàcej w odniesieniu do
przekazanych aktywów, ilustrujàcà pozostałe umowne terminy
wymagalnoÊci ciàgłego zaanga˝owania jednostki, oraz

(f) informacje jakoÊciowe objaÊniajàce i uzupełniajàce informacje
iloÊciowe, których ujawnienie jest wymagane w punktach (a)-(e).

MSSF7p42F Jednostka mo˝e dokonaç agregacji informacji, których ujawnienia wymaga
paragraf 42E MSSF 7 w odniesieniu do okreÊlonego składnika aktywów, jeÊli
posiada wi´cej ni˝ jeden rodzaj ciàgłego zaanga˝owania w taki składnik
aktywów finansowych usuni´ty z bilansu, wykazujàc go w ramach jednego
rodzaju ciàgłego zaanga˝owania

MSSF7p42G 2. Dla ka˝dego rodzaju ciàgłego zaanga˝owania nale˝y ujawniç:
(a-c) (a) zysk lub strat´ uj´tà na dat´ przekazania składnika aktywów;

(b) rozpoznane przychody i koszty, zarówno w okresie
sprawozdawczym, jak i narastajàco, z tytułu ciàgłego
zaanga˝owania jednostki w usuni´te z bilansu aktywa finansowe
(np. zmiany wartoÊci godziwej instrumentów pochodnych);

(c) jeÊli łàczna kwota wpływów z działalnoÊci transferowej
(kwalifikujàcej si´ do usuni´cia z bilansu) w okresie
sprawozdawczym nie jest równomiernie rozło˝ona na przestrzeni
okresu sprawozdawczego (np. jeÊli znaczàca cz´Êç łàcznej kwoty
działalnoÊci transferowej przypada na ostatnie dni okresu
sprawozdawczego):
(i) kiedy w ciàgu okresu sprawozdawczego ma miejsce najwi´ksza

cz´Êç działalnoÊç transferowa (np. ostatnie pi´ç dni przed
koƒcem okresu sprawozdawczego);

(ii) kwota (np. odnoÊny zysk lub strata) uj´ta z tytułu działalnoÊci
transferowa w tej cz´Êci okresu sprawozdawczego; oraz

(iii) łàczna kwota wpływów z tytułu działalnoÊci transferowej w tej
cz´Êci okresu sprawozdawczego.

60 PwC

C
z´Êç A

 –
W

ym
ogi inform

acyjne do rozw
a˝enia 

przez w
szystkie jednostki

ODS.T-ND-N

Mi´dzynarodowe Standardy SprawozdawczoÊci Finansowej – Lista kontrolna informacji do ujawnienia 2012 – Cz´Êç A8



Nale˝y ujawniç te informacje dla ka˝dego okresu, dla którego prezentuje si´
sprawozdanie z całkowitych dochodów.

d) Informacje uzupełniajàce

MSSF7p42H Nale˝y ujawniç wszelkie dodatkowe informacje uznane za niezb´dne dla
osiàgni´cia celów okreÊlonych w paragrafie 42B MSSF 7.

MSSF7p42M Je˝eli jednostka zastosuje  zmian´ standardu na dat´ wczeÊniejszà, 
to zobowiàzana jest ujawniç ten fakt.

7. Zabezpieczenie 
MSSF7p14 1. Ujawniç nale˝y: 

(a) wartoÊç bilansowà składników aktywów finansowych, które jednostka
zastawiła jako zabezpieczenie zobowiàzaƒ lub zobowiàzaƒ
warunkowych, w tym kwoty przeklasyfikowane zgodnie z MSR 39 par.
37 pkt (a); oraz 

(b) postanowienia i warunki ustanowienia zastawu. 

MSSF7p15 2. Je˝eli na rzecz jednostki ustanowiono zabezpieczenie (składnika aktywów
finansowych lub niefinansowych) i je˝eli jednostka jest uprawniona 
do sprzeda˝y zabezpieczenia lub zastàpienia go innym zabezpieczeniem
w przypadku realizacji wszelkich obowiàzków przez właÊciciela przedmiotu
zabezpieczenia, ujawniç nale˝y: 
(a) wartoÊç godziwà zabezpieczenia ustanowionego na rzecz jednostki; 
(b) wartoÊç godziwà ka˝dego takiego zabezpieczania sprzedanego 

lub zastàpionego innym zabezpieczeniem oraz to czy jednostka jest
zobowiàzana do zwrotu takiego zabezpieczenia; oraz 

(c) postanowienia i warunki zwiàzane z wykorzystaniem zabezpieczenia. 

8. Odpisy aktualizujàce na straty zwiàzane z ryzykiem
kredytowym 

MSSF7p16 Je˝eli nast´puje utrata wartoÊci aktywów finansowych w zwiàzku ze stratami
Zał.B1-B2, zwiàzanymi z ryzykiem kredytowym, a jednostka ujmuje utrat´ wartoÊci 
B5(d) na oddzielnym koncie (np. na koncie odpisów aktualizujàcych, na którym

ujmowana jest utrata wartoÊci poszczególnych składników aktywów 
lub na podobnym koncie wykorzystywanym do uj´cia łàcznej kwoty utraty
wartoÊci aktywów) nie zmniejszajàc bezpoÊrednio wartoÊci bilansowej
składnika aktywów, wówczas ujawniç nale˝y uzgodnienie zmian na tym
koncie w ciàgu danego okresu dla ka˝dej klasy aktywów finansowych. 

9. Zło˝one instrumenty finansowe z mnogimi wbudowanymi
instrumentami pochodnymi 

MSSF7p17 Je˝eli jednostka wyemitowała instrument zawierajàcy składnik
zobowiàzaniowy i składnik kapitałowy (MSR 32 par. 28) i instrument ten
zawiera szereg wbudowanych instrumentów pochodnych, których
wartoÊci sà współzale˝ne (np. zamienny instrument dłu˝ny z opcjà kupna),
ujawniç nale˝y istnienie takich cech. 

10. Niedotrzymanie warunków umowy 
MSSF7p18 1. W przypadku „zobowiàzaƒ z tytułu po˝yczek" uj´tych na dzieƒ

sprawozdawczy ujawniç nale˝y: 
(a) szczegółowe informacje dotyczàce wszystkich przypadków

niewywiàzania si´ w danym okresie ze spłaty kapitału, odsetek,
postanowieƒ powierniczego rachunku rozliczenia zobowiàzania 
lub warunków wykupu tych zobowiàzaƒ z tytułu po˝yczek; 

(b) wartoÊç bilansowà, na dzieƒ sprawozdawczy, zobowiàzaƒ z tytułu
po˝yczek, w odniesieniu do których nie wywiàzano si´ z płatnoÊci; oraz 

(c) czy usuni´to naruszenie warunków umowy lub czy renegocjowano
warunki dotyczàce zobowiàzaƒ z tytułu po˝yczek przed dniem
zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

MSSF7p19 2. Je˝eli w danym okresie naruszono inne warunki umowy po˝yczki ni˝ te
okreÊlone w MSSF 7 par. 18, ujawniç nale˝y informacje wymagane zgodnie
z MSSF 7 par. 18, je˝eli naruszenia uprawniajà po˝yczkodawc´ do ̋ àdania
wczeÊniejszej spłaty (chyba ̋ e naruszenia usuni´to bàdê renegocjowano
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warunki po˝yczki do dnia sprawozdawczego włàcznie). 

11. Pozycje dochodów, kosztów, zysków i strat 
MSSF7p20 Ujawniç nale˝y nast´pujàce pozycje dochodów, kosztów, zysków lub strat –
Zał.B1-B3, albo na stronach sprawozdaƒ głównych, albo w informacji dodatkowej 
B5(d) do sprawozdania finansowego: 

(a) zyski lub straty netto dotyczàce: 
(i) aktywów finansowych lub zobowiàzaƒ finansowych wycenianych 

w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy, wykazujàc oddzielnie
zyski lub straty netto dotyczàce aktywów finansowych lub zobowiàzaƒ
finansowych wyznaczonych przy poczàtkowym uj´ciu jako wyceniane
w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy oraz zyski lub straty
netto dotyczàce aktywów finansowych lub zobowiàzaƒ finansowych
zakwalifikowanych jako przeznaczone do obrotu zgodnie z MSR 39; 

(ii) składników aktywów finansowych dost´pnych do sprzeda˝y,
wykazujàc oddzielnie kwot´ zysku lub straty, która w danym okresie
została uj´ta pozostałych całkowitych dochodach oraz kwot´
usuni´tà z kapitału własnego i uj´tà w wyniku za dany okres; 

(iii) inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalnoÊci; 
(iv) po˝yczek i nale˝noÊci; oraz 
(v) zobowiàzaƒ finansowych wycenianych według zamortyzowanego

kosztu; 
(b) łàczne przychody z tytułu odsetek i łàcznà kwot´ kosztów z tytułu odsetek

(obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej)
odnoszàce si´ do aktywów finansowych lub zobowiàzaƒ finansowych
niewycenianych w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy; 

(c) przychody i koszty z tytułu opłat (inne ni˝ kwoty uwzgl´dnione podczas
ustalania efektywnej stopy procentowej) wynikajàce z: 
(i) aktywów finansowych lub zobowiàzaƒ finansowych, które nie sà

wyceniane w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy; oraz 
(ii) działalnoÊci powierniczej polegajàcej na utrzymywaniu lub

inwestowaniu aktywów w imieniu osób, powierników, programów
Êwiadczeƒ emerytalnych i innych instytucji;

(d) przychody z tytułu odsetek zwiàzanych z aktywami finansowymi, 
w przypadku których nastàpiła utrata wartoÊci, naliczone zgodnie 
z MSR 39 par. OS 93; oraz 

(e) kwoty wszelkich strat z tytułu utraty wartoÊci dla ka˝dej klasy aktywów
finansowych. 

12. Inne ujawnienia 
(a) Zasady (polityka) rachunkowoÊci 

MSSF7 Zał.B5 MSSF 7 par. 21 mo˝e wymagaç ujawnienia: 
(a) w odniesieniu do składników aktywów finansowych lub zobowiàzaƒ

finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartoÊci godziwej przez
wynik finansowy: 
(i) charakteru składników aktywów finansowych lub zobowiàzaƒ

finansowych, które jednostka wyznaczyła jako wyceniane w wartoÊci
godziwej przez wynik finansowy; 

(ii) kryteria wyznaczania tego rodzaju składników aktywów finansowych
lub zobowiàzaƒ finansowych jako wycenianych w ten sposób 
przy poczàtkowym uj´ciu; oraz 

(iii) sposobu, w jaki jednostka spełniła warunki tego rodzaju wyznaczenia
okreÊlone w MSR 39 par. 9, 11A lub par. 12; w przypadku
instrumentów wyznaczanych zgodnie z pkt (b) ppkt (i) zawartej 
w MSR 39 par. 9 definicji składnika aktywów finansowych 
lub zobowiàzaƒ finansowych wycenianych w wartoÊci godziwej
przez wynik finansowy, tego rodzaju ujawniane informacje powinny
obejmowaç opis okolicznoÊci stanowiàcych podstaw´ braku
spójnoÊci wyceny lub uj´cia, która powstałaby w przeciwnym
wypadku. W przypadku instrumentów wyznaczonych zgodnie z pkt
(b) ppkt (ii) zawartej w MSR 39 par. 9 definicji składnika aktywów
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finansowych lub zobowiàzania finansowego wycenianego w wartoÊci
godziwej przez wynik finansowy, ujawniane informacje powinny
obejmowaç opis stopnia zgodnoÊci wyznaczenia do wyceny 
w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy z udokumentowanà
strategià zarzàdzania ryzykiem lub strategià inwestycyjnà jednostki; 

(b) kryteriów wyznaczenia składników aktywów finansowych jako
dost´pnych do sprzeda˝y; 

(c) czy standardowe transakcje kupna lub sprzeda˝y składników
finansowych ujmuje si´ na dzieƒ zawarcia, czy na dzieƒ rozliczenia
transakcji (patrz MSR 39, pkt 38). 

(d) kiedy stosowane jest konto odpisów aktualizujàcych w celu obni˝enia
wartoÊci bilansowej składników aktywów finansowych, w przypadku
których nastàpiła utrata wartoÊci z powodu strat zwiàzanych z ryzykiem
kredytowym: 
(i) kryteria ustalania, kiedy bezpoÊrednio obni˝a si´ wartoÊç bilansowà

składników aktywów finansowych, w przypadku których nastàpiła
utrata wartoÊci (lub – w przypadku odwrócenia odpisu obni˝ajàcego
wartoÊç – bezpoÊrednio si´ jà zwi´ksza) oraz kiedy stosuje si´
konto odpisów aktualizujàcych; oraz 

MSSF7p10 (ii) kryteria odpisywania kwot uj´tych na koncie odpisów aktualizujàcych
od wartoÊci bilansowej składników aktywów finansowych, 
w przypadku których nastàpiła utrata wartoÊci (patrz MSSF 7 par. 16) 

(e) sposób ustalania zysków lub strat netto dla ka˝dej kategorii instrumentów
finansowych (patrz MSSF 7 par. 20(a)), np. tego, czy zyski lub straty
netto z tytułu pozycji wycenianych w wartoÊci godziwej przez wynik
finansowy obejmujà przychody z tytułu odsetek lub dywidend;

(f) kryteriów stosowanych przez jednostk´ w celu ustalenia, czy istniejà
obiektywne dowody potwierdzajàce zaistnienie straty z tytułu utraty
wartoÊci (patrz MSSF 7 par. 20(e)); oraz 

(g) w przypadku renegocjowania warunków dotyczàcych aktywów
finansowych, które w przeciwnym wypadku byłyby przeterminowane
lub w przypadku których nastàpiłaby utrata wartoÊci – zasady (polityk´)
rachunkowoÊci stosowane w odniesieniu do składników aktywów
finansowych b´dàcych przedmiotem renegocjowanych warunków
(patrz MSSF 7 par. 36(d)). 

Zgodnie z MSR, 1 par. 122, w opisie istotnych zasad rachunkowoÊci lub 
w informacji dodatkowej nale˝y ujawniç subiektywne oceny z wyjàtkiem
tych, które wymagajà szacunków, jakich dokonało kierownictwo 
w procesie stosowania zasad rachunkowoÊci w jednostce, a które majà
najbardziej istotny wpływ na kwoty uj´te w sprawozdaniu finansowym. 

(b) RachunkowoÊç zabezpieczeƒ 

MSSF7p22 1. Ujawniç nale˝y nast´pujàce informacje, odr´bnie dla poszczególnych
rodzajów zabezpieczeƒ okreÊlonych w MSR 39 (tzn. zabezpieczeƒ
wartoÊci godziwej, zabezpieczeƒ przepływów pieni´˝nych oraz
zabezpieczeƒ udziałów w aktywach netto w podmiocie zagranicznym): 
(a) opis ka˝dego rodzaju zabezpieczenia; 
(b) opis instrumentów finansowych wyznaczonych jako instrumenty

zabezpieczajàce oraz ich wartoÊç godziwà na dzieƒ sprawozdawczy; 
(c) charakter zabezpieczanego ryzyka. 

MSSF7p23 2. W przypadku zabezpieczeƒ przepływów pieni´˝nych, ujawniç nale˝y: 
(a) okresy, w których oczekuje si´ wystàpienia przepływów pieni´˝nych

oraz tego, kiedy nale˝y oczekiwaç wywarcia przez nie wpływu na wynik
finansowy; 

(b) opis ka˝dej planowanej transakcji, w odniesieniu do której rachunkowoÊç
zabezpieczeƒ została uprzednio zastosowana, ale której
przeprowadzenia ju˝ si´ nie oczekuje; 

(c) kwot´ uj´tà w pozostałych całkowitych dochodach w danym okresie; 
(d) kwot´ usuni´tà z kapitału własnego i uj´tà w wyniku za dany okres, 

ze wskazaniem kwoty uj´tej w poszczególnych pozycjach sprawozdania
z dochodów; oraz 
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(e) kwot´ usuni´tà w danym okresie z kapitału własnego i zaliczonà 
do wartoÊci poczàtkowej lub innej wartoÊci bilansowej składnika
aktywów niefinansowych lub zobowiàzaƒ niefinansowych, którego
nabycie lub powstanie było wysoce prawdopodobnà planowanà
transakcjà b´dàcà przedmiotem zabezpieczenia. 

MSSF7p24 3. Nale˝y ujawniç odr´bnie 
(a) w ramach zabezpieczeƒ wartoÊci godziwej, zyski lub straty: 

(i) na instrumencie zabezpieczajàcym; oraz 
(ii) na przedmiocie zabezpieczenia w zwiàzku z zabezpieczanym

ryzykiem; 
(b) nieefektywnoÊç zabezpieczenia wykazanà w postaci zysku lub straty 

z zabezpieczeƒ przepływów pieni´˝nych; oraz 
(c) nieefektywnoÊç wykazanà w postaci zysku lub straty z zabezpieczeƒ

inwestycji netto w działalnoÊç zagranicznà. 

KIMSF16p17 4. Je˝eli stosuje si´ stopniowe przeliczanie dla celów konsolidacji, nale˝y
wskazaç, czy jednostka postanowiła skorygowaç kwoty reklasyfikowane 
do zysku lub straty na zbyciu (lub cz´Êciowym zbyciu) działalnoÊci
zagranicznej do kwoty wynikajàcej z metody konsolidacji bezpoÊredniej. 

(c) WartoÊç godziwa

MSSF7p25 1. Z wyjàtkiem przypadków okreÊlonych w MSSF 7 par. 29, dla ka˝dej klasy
Zał.B1-B2, aktywów finansowych i zobowiàzaƒ finansowych (patrz MSSF 7 par. 6)
B5(d) ujawniç nale˝y informacje o wartoÊci godziwej danej klasy aktywów 

i zobowiàzaƒ w sposób umo˝liwiajàcy porównanie tej wartoÊci z wartoÊcià
bilansowà.

MSSF7p26 Ujawniajàc informacje o wartoÊciach godziwych, jednostka dzieli aktywa 
Zał.B1-B2, finansowe i zobowiàzania finansowe na klasy, jednak kompensuje je jedynie
B5(d) w zakresie, w jakim ich wartoÊci bilansowe zostały skompensowane 

w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. 

2. Nale˝y ujawniç dla ka˝dej kategorii instrumentów finansowych metody
oraz, w przypadku stosowania technik wyceny, zało˝enia przyj´te podczas
okreÊlania wartoÊci godziwej ka˝dej kategorii aktywów finansowych bàdê
zobowiàzaƒ finansowych. Na przykład, w stosownych przypadkach,
jednostka wykazuje informacje o zało˝eniach dotyczàcych tempa
wczeÊniejszej spłaty, współczynnika szacunkowych strat na kredytach oraz
stopach oprocentowania lub stopach dyskonta. W razie zmiany w zakresie
technik wyceny, nale˝y ujawniç takà zmian´ oraz powody jej
wprowadzenia. 

MSSF7p27A 3. ˚eby przedstawiç informacje wymagane zapisami par. 27B, nale˝y dokonaç
klasyfikacji wyceny wartoÊci godziwej przy zastosowaniu hierarchii wartoÊci
godziwej odzwierciedlajàcej istotnoÊç poszczególnych danych wejÊciowych
wpływajàcych na wycen´. Obowiàzujà nast´pujàce poziomy hierarchii
wartoÊci godziwej: 
(a) ceny notowane (niekorygowane) na aktywnych rynkach dla identycznych

aktywów bàdê zobowiàzaƒ (poziom 1); 
(b) dane wejÊciowe inne ni˝ notowania obj´te zakresem poziomu 1 mo˝liwe

do stwierdzenia lub zaobserwowania dla składnika aktywów bàdê
zobowiàzaƒ, bezpoÊrednio (tzn. w postaci cen) lub poÊrednio (tzn. 
na podstawie wyliczeƒ opartych na cenach) (poziom 2); oraz 

(c) dane wejÊciowe dla składnika aktywów bàdê zobowiàzaƒ nieoparte 
na mo˝liwych do zaobserwowania danych rynkowych (tzn. dane
niemo˝liwe do zaobserwowania) (poziom 3). 

Poziom w hierarchii wartoÊci godziwej, do którego nale˝y dana wycena
wartoÊci godziwej, jest w całoÊci determinowany na podstawie danych
wejÊciowych najni˝szego poziomu istotnych dla wyceny wartoÊci godziwej
ogółem. IstotnoÊç danych wejÊciowych ocenia si´ na podstawie wyceny
wartoÊci godziwej ogółem. Je˝eli wycena wartoÊci godziwej opiera si´ 
na mo˝liwych do zaobserwowania danych, które wymagajà istotnej korekty
w oparciu o niemo˝liwe do zaobserwowania dane wejÊciowe, taki pomiar
nazwiemy wycenà poziomu 3. Ocena istotnoÊci poszczególnych danych
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wejÊciowych dla wyceny wartoÊci godziwej ogółem wymaga uwzgl´dnienia
czynników charakterystycznych dla danego składnika aktywów 
lub zobowiàzaƒ. 

MSSF7p27B 4. W przypadku wyceny wartoÊci godziwej wykazanej w sprawozdaniu z sytuacji
finansowej, nale˝y ujawniç dla ka˝dej kategorii instrumentów finansowych: 
(a) poziom w hierarchii wartoÊci godziwej, do której nale˝y w całoÊci dana

wycena wartoÊci godziwej, z podziałem wyceny wartoÊci godziwej
zgodnie z poziomami okreÊlonymi w MSSF 7 par. 27A; 

(b) wszelkie istotne przeniesienia mi´dzy poziomem 1 i poziomem 2 hierarchii
wartoÊci godziwej oraz przyczyny takich przeniesieƒ. Przeniesienia 
na ka˝dy poziom ujawnia si´ i omawia odr´bnie od przeniesieƒ z ka˝dego
poziomu. W tym celu istotnoÊç ocenia si´ w odniesieniu do zysku 
lub straty oraz aktywów bàdê zobowiàzaƒ ogółem; 

(c) w przypadku wyceny wartoÊci godziwej w ramach poziomu 3 wartoÊci
godziwej, uzgodnienie mi´dzy bilansem otwarcia a bilansem zamkni´cia,
z odr´bnym ujawnieniem zmian w ciàgu okresu przypadajàcych 
na nast´pujàce pozycje: 
(i) zyski lub straty ogółem wykazane w zyskach lub stratach za okres

oraz wskazanie, gdzie sà uj´te w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów lub odr´bnym sprawozdaniu z dochodów (je˝eli podlega
sporzàdzeniu); 

(ii) zyski lub straty ogółem wykazane w pozostałych całkowitych
dochodach; 

(iii) nabycia, sprzeda˝, wydania i rozliczenia (ka˝dy rodzaj zmian wymaga
odr´bnego ujawnienia); oraz 

(iv) przeniesienia do lub z poziomu 3 (na przykład, przeniesienia
wynikajàce ze zmian mo˝liwoÊci obserwowania danych rynkowych)
oraz uzasadnienie dla takich przeniesieƒ. W przypadku istotnych
przeniesieƒ, przeniesienia na poziom 3 ujawnia si´ i omawia
odr´bnie od przeniesieƒ z poziomu 3; 

(d) kwota zysków lub strat ogółem za okres w (c)(i) uwzgl´dniona w zysku
lub stracie przypadajàca na zyski lub straty zwiàzane z takimi aktywami
i zobowiàzaniami utrzymywanymi na koniec okresu sprawozdawczego
oraz wskazanie, gdzie takie zyski lub straty sà uj´te w sprawozdaniu 
z całkowitych dochodów lub w odr´bnym sprawozdaniu z dochodów
(je˝eli podlega sporzàdzeniu); oraz

(e) w przypadku wyceny wartoÊci godziwej w poziomie 3, je˝eli zmiana
jednego lub wi´kszej liczby danych wejÊciowych na stosownie
uzasadnione alternatywne zało˝enia skutkowałaby istotnà zmianà
wartoÊci godziwej, wówczas jednostka wskazuje na ten fakt i ujawnia
skutki przedmiotowych zmian. Jednostka pokazuje, jak obliczono wpływ
zmiany na stosownie uzasadnione mo˝liwe alternatywne zało˝enia. 
W tym celu ocenia si´ istotnoÊç w odniesieniu do zysku lub straty 
oraz aktywów lub zobowiàzaƒ ogółem bàdê, kapitału własnego ogółem,
je˝eli zmiany wartoÊci godziwej wykazano w pozostałych przychodach 
i kosztach. 

Nale˝y ujawniç informacje iloÊciowe przewidziane w MSSF 7 par. 27B 
w formie tabeli, chyba ̋ e inny format jest bardziej właÊciwy. 

MSSF7p28 5. Je˝eli rynek dla danego instrumentu finansowego nie jest aktywny, jednostka
ustala jego wartoÊç godziwà przy u˝yciu techniki wyceny (patrz MSR 39
par. AG74-79). Tym niemniej najlepszym dowodem wartoÊci godziwej
instrumentu finansowego przy poczàtkowym uj´ciu jest cena transakcji
(tzn. wartoÊç godziwa uiszczonej lub otrzymanej zapłaty), chyba ˝e
spełnione sà warunki okreÊlone w MSR 39 par. AG76. W zwiàzku z tym
wartoÊç godziwa przy poczàtkowym uj´ciu mo˝e ró˝niç si´ od kwoty, 
która byłaby ustalona na ten dzieƒ przy u˝yciu techniki wyceny. Je˝eli
ró˝nica taka istnieje, jednostka ujawnia dla poszczególnych klas
instrumentów finansowych: 
(a) swoje zasady (polityk´) rachunkowoÊci stosowane dla potrzeb uj´cia tej

ró˝nicy w wyniku w celu uwzgl´dnienia zmiany czynników (w tym czasu),
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które byłyby rozwa˝ane przez uczestników rynków przy okreÊlaniu ceny
(patrz MSR 39 par. AG76A); oraz 

(b) łàcznà ró˝nic´ wymagajàcà uj´cia w wyniku na poczàtek i na koniec
okresu oraz uzgodnienie zmian w saldzie tej ró˝nicy. 

MSSF7p29 6. Ujawnienie informacji o wartoÊci godziwej nie jest wymagane: 
(a) gdy wartoÊç bilansowa jest zasadniczo zbli˝ona do wartoÊci godziwej,

np. w przypadku instrumentów finansowych takich jak krótkoterminowe
nale˝noÊci i zobowiàzania z tytułu dostaw i usług; 

(b) w przypadku inwestycji w instrumenty kapitałowe, które nie sà notowane
na aktywnym rynku, lub w instrumenty pochodne zwiàzane z takimi
instrumentami kapitałowymi, które wycenia si´ po koszcie zgodnie 
z MSR 39, poniewa˝ nie mo˝na wiarygodnie wyceniç ich wartoÊci
godziwej; lub 

(c) w przypadku umów zawierajàcych cech´ dyskrecjonalnej partycypacji
(o których mowa w MSSF 4), je˝eli nie mo˝na wiarygodnie wyceniç 
w wartoÊci godziwej tej cechy. 

MSSF7p30 7. W przypadkach okreÊlonych w MSSF 7 par. 29 lit. (b) i (c) jednostka ujawnia
informacje, aby pomóc u˝ytkownikom sprawozdania finansowego 
w dokonaniu przez nich własnej oceny dotyczàcej zakresu ewentualnych
ró˝nic mi´dzy wartoÊcià bilansowà tych aktywów finansowych lub zobowiàzaƒ
finansowych a ich wartoÊcià godziwà, w tym: 
(a) fakt, ˝e informacje na temat wartoÊci godziwej tych instrumentów 

nie zostały ujawnione, poniewa˝ wiarygodna wycena ich wartoÊci
godziwej nie jest mo˝liwa; 

(b) opis instrumentów finansowych, ich wartoÊci bilansowej oraz wyjaÊnienie,
dlaczego wiarygodna wycena ich wartoÊci godziwej nie jest mo˝liwa; 

(c) informacje na temat rynku dla przedmiotowych instrumentów;
(d) informacje o tym, czy i jak jednostka zamierza zbyç instrumenty

finansowe; oraz 
(e) w przypadku gdy zaprzestano ujmowania instrumentów finansowych,

których wartoÊci godziwej nie mo˝na było uprzednio wiarygodnie
wyceniç – sam fakt usuni´cia z bilansu, ich wartoÊç bilansowà na dzieƒ
zaprzestana ujmowania oraz kwot´ uj´tego zysku lub straty. 

13. Charakter i zakres ryzyka wynikajàcego z instrumentów
finansowych 

MSSF7p31 Nale˝y ujawniç informacje, które pozwolà u˝ytkownikom sprawozdania
finansowego oceniç wpływ instrumentów finansowych na sytuacj´ finansowà
i wynik działalnoÊci. 

MSSF7 Zał.B6 Informacje, których ujawnienie jest wymagane na mocy MSSF 7 par. 31-42,
powinny zostaç przedstawione w sprawozdaniu finansowym albo włàczone
poprzez odniesienie ze sprawozdania finansowego do innego rodzaju
sprawozdania, np. sprawozdania zarzàdu lub sprawozdania na temat ryzyka,
do których u˝ytkownicy sprawozdania finansowego majà dost´p na tych
samych warunkach i w tym samym terminie, co w przypadku sprawozdania
finansowego. Bez zamieszczenia odpowiednich odniesieƒ sprawozdanie
finansowe uznaje si´ za niekompletne. 

MSSF7p32 Informacje, których ujawnienie jest wymagane na mocy MSSF 7 par. 33-42,
dotyczà głównie ryzyka zwiàzanego z instrumentami finansowymi 
oraz sposobu zarzàdzania ryzykiem. Ryzyko takie zasadniczo, ale nie tylko,
obejmuje ryzyko kredytowe, ryzyko płynnoÊci i ryzyko rynkowe. 

14. Ujawnianie informacji jakoÊciowych 
MSSF7p33 Dla ka˝dego rodzaju ryzyka zwiàzanego z instrumentami finansowymi,

ujawniç nale˝y: 
(a) stopieƒ nara˝enia na ryzyko oraz sposób jego powstania; 
(b) cele, polityk´ i procesy zarzàdzania ryzykiem, jak równie˝ stosowane

metody wyceny ryzyka; oraz 
(c) wszelkie zmiany w zakresie (a) lub (b) w stosunku do poprzedniego

okresu. 
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15. Ujawnianie informacji iloÊciowych 
MSSF7p34 1. Dla ka˝dego rodzaju ryzyka wynikajàcego z instrumentów finansowych 
(a)(b)(c) nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje:

(a) podsumowujàce dane iloÊciowe o ekspozycji na takie ryzyko na koniec
okresu sprawozdawczego. Ujawnienia wynikajà z informacji
przekazywanych wewn´trznie kluczowemu personelowi
kierowniczemu jednostki (w rozumieniu MSR 24), na przykład
zarzàdowi jednostki lub dyrektorowi wykonawczemu;

(b) informacje wymagane zapisami MSSF 7 par. 36-42 w zakresie
niepokazanym zgodnie z (a); chyba ̋ e ryzyko jest nieistotne 
(patrz MSR 1 par. 29-31 – dyskusja dot. istotnoÊci); oraz

(c) informacje o koncentracji ryzyka, je˝eli nie wynikajà bezpoÊrednio 
z ujawnieƒ dokonanych na podstawie (a) i (b).

MSSF7 MSSF 7 par. 34(c) wymaga ujawnienia informacji o koncentracji ryzyka. 
Zał.B8 Koncentracja ryzyka wynika z instrumentów finansowych, które majà podobne

cechy i na które zbli˝ony wpływ majà zmiany warunków gospodarczych
lub innych. Identyfikacja koncentracji ryzyka wymaga dokonania oceny
uwzgl´dniajàcej sytuacj´ finansowà jednostki. Nale˝y ujàç nast´pujàce
informacje o koncentracji ryzyka: 
(a) opis sposobu, w jaki sposób kierownictwo ustala koncentracje; 
(b) opis wspólnych cech wyró˝niajàcych dany rodzaj koncentracji 

(np. kontrahentów, obszaru geograficznego, waluty lub rynku); oraz 
(c) wysokoÊç stopnia nara˝enia na ryzyko zwiàzane z wszystkimi
instrumentami finansowymi majàcymi wy˝ej wymienione cechy. 

MSSF7p35 2. Je˝eli dane iloÊciowe ujawnione na dzieƒ sprawozdawczy nie sà
reprezentatywne, je˝eli chodzi o stopieƒ nara˝enia jednostki na ryzyko 
w danym okresie, nale˝y przedstawiç dalsze informacje, które sà
reprezentatywne.

MSSF7p36 (a) Ryzyko kredytowe 
(a),(b),(c) Nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje wg kategorii instrumentów

finansowych:
(a) kwota, która najlepiej odzwierciedla maksymalnà ekspozycj´ na

ryzyko kredytowe na koniec okresu sprawozdawczego bez
uwzgl´dnienia wszelkich posiadanych zabezpieczeƒ lub innych
ulepszeƒ kredytowych (tj. umowy kompensaty, które nie kwalifikujà
si´ do kompensaty zgodnie z MSR 32); to ujawnienie nie jest
wymagane 
w przypadku instrumentów finansowych, których wartoÊç ksi´gowa
najlepiej odzwierciedla maksymalnà ekspozycj´ na ryzyko
kredytowe;

(b) charakterystyka i wpływ finansowy zabezpieczenia oraz
pozostałych ulepszeƒ kredytowych (tzn. charakterystyka zakresu,
w jakim zabezpieczenie i pozostałe udogodnienia kredytowe
ograniczajà ryzyko kredytowe) na kwot´, która najlepiej
odzwierciedla maksymalnà ekspozycj´ na ryzyko kredytowe
(ujawnione zgodnie z (a) lub reprezentowane przez wartoÊç
ksi´gowà instrumentu finansowego); oraz

(c) informacje o jakoÊci kredytowej aktywów finansowych, które nie sà
ani przeterminowane ani nie wykazujà utraty wartoÊci.

MSSF7p37(a),(b) Aktywa finansowe, które sà albo przeterminowane albo wykazujà utrat´
wartoÊci

Nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje wg klasy aktywów finansowych:

(a) wiekowanie aktywów finansowych przeterminowanych na koniec
okresu sprawozdawczego, lecz niewykazujàcych utraty wartoÊci;
oraz 

(b) analiza aktywów finansowych, które indywidualnie uznano za
wykazujàce utrat´ wartoÊci na koniec okresu sprawozdawczego,
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wraz ze wskazaniem czynników uwzgl´dnionych przez jednostk´
dla ustalenia ̋ e utraciły wartoÊç.

MSSF7p38(a),(b) Uzyskane zabezpieczenia i pozostałe ulepszenia kredytowe

Je˝eli jednostka uzyskuje aktywa finansowe bàdê niefinansowe 
w trakcie okresu w formie przewłaszczenia zabezpieczenia lub
pozostałych ulepszeƒ kredytowych (tzn. gwarancji), a takie aktywa
spełniajà kryteria uj´cia zawarte w innych MSSF, nale˝y wówczas
ujawniç dla takich aktywów posiadanych na dzieƒ sprawozdawczy
nast´pujàce informacje:

(a) charakter i wartoÊç bilansowà aktywów; oraz 

(b) je˝eli aktywa nie sà swobodnie zamienne na Êrodki pieni´˝ne,
zasady zbywania takich aktywów lub wykorzystania ich w ramach
działalnoÊci.

(b) Ryzyko płynnoÊci 

MSSF7p39 Nale˝y ujawniç:
Zał.B10A-B11A, (a) analiz´ wymagalnoÊci niepochodnych zobowiàzaƒ finansowych (w tym 
B11C-F wydanych gwarancji finansowych) ze wskazaniem okresów

pozostałych do terminu wymagalnoÊci; 
(b) analiz´ wymagalnoÊci pochodnych zobowiàzaƒ finansowych. Analiza

wymagalnoÊci powinna wskazywaç okresy pozostałe do terminu
wymagalnoÊci, istotne dla zrozumienia cyklu przepływów pieni´˝nych;
oraz 

(c) opis ryzyka płynnoÊci naturalnie zwiàzanego z (a) i (b). 

MSSF7 Zał.B11 Przygotowujàc analiz´ wymagalnoÊci zobowiàzaƒ finansowych wymaganà
zapisami MSSF 7 par. 39(a) i (b), nale˝y dokonaç stosownej oceny w celu
ustalenia właÊciwej liczby przedziałów czasowych. Na przykład jednostka
mo˝e zdecydowaç, ̋ e właÊciwe sà nast´pujàce przedziały czasowe: 
(a) nie dłu˝ej ni˝ jeden miesiàc; 
(b) dłu˝ej ni˝ jeden miesiàc, lecz nie dłu˝ej ni˝ trzy miesiàce; 
(c) dłu˝ej ni˝ trzy miesiàce, lecz nie dłu˝ej ni˝ jeden rok; oraz 
(d) dłu˝ej ni˝ jeden rok, lecz nie dłu˝ej ni˝ pi´ç lat.

(c) Ryzyko rynkowe

Analiza wra˝liwoÊci 
MSSF7p40 Je˝eli jednostka nie stosuje si´ do MSSF 7 par. 41, nale˝y dołàczyç: 
Zał.B17-B19 (a) analiz´ wra˝liwoÊci dla ka˝dego rodzaju ryzyka rynkowego, na które 
B21-B28 jednostka jest nara˝ona na koniec okresu sprawozdawczego, 

ze wskazaniem, jaki wpływ na zysk lub strat´ miałyby zmiany w zakresie
odpowiedniego czynnika ryzyka, które na taki dzieƒ były na
uzasadnionych podstawach mo˝liwe; 

(b) metody i zało˝enia zastosowane podczas sporzàdzania analizy
wra˝liwoÊci; oraz 

(c) zmiany w stosunku do poprzedniego okresu w zakresie stosownych
metod i zało˝eƒ wraz ze wskazaniem przyczyn takich zmian. 

MSSF7p41 Je˝eli jednostka przygotowuje analiz´ wra˝liwoÊci, takà jakà wartoÊç 
Zał.B20 zagro˝ona, odzwierciedlajàcà wzajemne zale˝noÊci mi´dzy czynnikami

ryzyka (na przykład stopy procentowe i kursy wymiany) oraz korzysta z niej
w celu zarzàdzania ryzykiem finansowym, mo˝e zastosowaç takà analiz´
wra˝liwoÊci zamiast analizy, o której mowa w MSSF 7 par. 40. 
Nale˝y ponadto dołàczyç: 
(a) wyjaÊnienie metody stosowanej podczas sporzàdzania analizy

wra˝liwoÊci oraz głównych parametrów i zało˝eƒ le˝àcych u podstaw
przedło˝onych danych; oraz 

(b) wyjaÊnienie celu zastosowania danej metody oraz ograniczeƒ, jakie
mogà prowadziç do niepełnego odzwierciedlenia wartoÊci godziwej
odpowiednich aktywów i zobowiàzaƒ. 
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Inne informacje o ryzyku rynkowym 
MSSF7p42 Je˝eli analiza wra˝liwoÊci przedstawione zgodnie z MSSF 7 par. 40 

lub MSSF 7 par. 41 nie jest reprezentatywna dla ryzyka charakterystycznego
dla instrumentu finansowego (na przykład poniewa˝ ekspozycja na koniec
roku nie uwzgl´dnia ekspozycji w trakcie roku), nale˝y wskazaç ten fakt
oraz przyczyny braku reprezentatywnoÊci analizy wra˝liwoÊci. 

KIMSF2p13 W przypadku gdy zmiana zakazu odkupu prowadzi do reklasyfikacji
pomi´dzy zobowiàzaniami finansowymi a kapitałem własnym, nale˝y
oddzielnie ujawniç kwot´, termin oraz przyczyn´ reklasyfikacji. 

16. Ujawnianie informacji o kapitale 
1p134 1. Nale˝y ujawniç informacje, które pozwolà u˝ytkownikom sprawozdania

finansowego na ocen´ celów, polityki i procesów zarzàdzania kapitałem
jednostki. 

1p135 2. Dla zachowania spójnoÊci z pkt. 134, nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje:
(a) informacj´ jakoÊciowà o celach, polityce i procesach zwiàzanych 

z zarzàdzaniem kapitałem, w tym (ale nie ograniczajàc si´ tylko do
poni˝szych punktów): 
(i) opis tego, czym jednostka zarzàdza jako kapitałem; 
(ii) gdy jednostka podlega zewn´trznie narzuconym wymogom

kapitałowym, charakter tych wymogów i sposób wbudowania ich 
w zarzàdzanie kapitałem; oraz 

(iii) w jaki sposób jednostka spełnia zało˝one cele zarzàdzania kapitałem;
(b) skrócone informacje iloÊciowe dotyczàce tego, czym jednostka zarzàdza

jako kapitałem. Niektóre podmioty traktujà pewne zobowiàzania
finansowe (na przykład niektóre formy zobowiàzaƒ podporzàdkowanych)
jako element kapitału. Inne jednostki nie uwzgl´dniajà w kapitale
niektórych jego elementów (na przykład elementów wynikajàcych 
z rachunkowoÊci zabezpieczeƒ przepływów pieni´˝nych); 

(c) wszelkie zmiany w pkt (a) lub (b) w odniesieniu do poprzedniego okresu;
(d) czy w ciàgu okresu jednostka spełniała zewn´trznie narzucone wymogi

kapitałowe odnoszàce si´ do niej; oraz 
(e) jeÊli jednostka nie spełniała zewn´trznie narzuconych wymogów

kapitałowych, konsekwencje niespełniania tych wymogów. 

3. Powy˝sze ujawnienia nale˝y oprzeç na informacjach przekazanych  
wewn´trznie kluczowemu personelowi kierowniczemu jednostki.

1p136 Jednostka mo˝e zarzàdzaç kapitałem na ró˝ne sposoby i podlegaç ró˝nym
wymogom kapitałowym. Na przykład konglomerat mo˝e obejmowaç
jednostki, które prowadzà działalnoÊç ubezpieczeniowà i bankowà, 
przy czym podmioty te mogà równie˝ prowadziç działalnoÊç w kilku systemach
prawnych. JeÊli ujawnienie sumarycznych informacji na temat wymogów
kapitałowych i sposobu zarzàdzania kapitałem nie dostarcza po˝ytecznych
informacji lub zniekształca zrozumienie przez u˝ytkownika sprawozdania
finansowego, êródeł finansowania jednostki, powinna ona ujawniç odr´bne
informacje dla ka˝dego wymogu kapitałowego, któremu podlega. 

1p80A(a) 4. Je˝eli jednostka dokonała reklasyfikacji instrumentu finansowego mogàcego
byç przedmiotem opcji put klasyfikowanego jako instrument kapitałowy
mi´dzy zobowiàzaniami finansowymi a kapitałem, wówczas nale˝y ujawniç:
(a) kwot´ reklasyfikowanà do i z ka˝dej kategorii (zobowiàzania finansowe

i kapitał); oraz 
(b) termin i przyczyny takiej reklasyfikacji. 

1p136A 5. W przypadku instrumentów finansowych mogàcych stanowiç przedmiot
opcji sprzeda˝y (opcja put) klasyfikowanych jako instrumenty kapitałowe
nale˝y ujawniç (w zakresie gdzie indziej nieujawnionym): 

1p136A(a) (a) skrócone dane iloÊciowe w zakresie kwoty klasyfikowanej jako kapitał; 
1p136A(b) (b) cele, regulaminy i procesy zarzàdzania zobowiàzaniem do odkupu 

lub wykupu instrumentów, gdy za˝àdajà tego posiadacze instrumentu, 
w tym wszelkie zmiany w poprzednim okresie; 

1p136A(c) (c) oczekiwane rozchody pieni´˝ne z tytułu wykupu lub odkupu takiej kategorii
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instrumentów finansowych; oraz 
1p136A(d) (d) informacje, w jaki sposób oczekiwane rozchody pieni´˝ne z tytułu

odkupu lub wykupu okreÊlono. 

1p80A(b) 6. Je˝eli jednostka dokonała reklasyfikacji instrumentu, który nakłada 
na jednostk´ zobowiàzania do dostarczenia drugiej stronie proporcjonalnego
udziału w aktywach netto jednostki wyłàcznie z chwilà likwidacji i który jest
klasyfikowany jako instrument kapitałowy, mi´dzy zobowiàzaniami
finansowymi a kapitałem, wówczas nale˝y ujawniç:
(a) kwot´ reklasyfikowanà do i z ka˝dej kategorii (zobowiàzania finansowe 

i kapitał); oraz 
(b) termin i przyczyny takiej reklasyfikacji. 

17 Gwarancje finansowe 
Zmiany do MSR 39 i MSSF4 „Umowy ubezpieczeniowe11 zostały opublikowane
w sierpniu 2005 r. 

Emitent umów o gwarancje finansowe mo˝e zastosowaç do wyceny tych umów
MSSF 4 (jeÊli jednostka wyraênie stwierdziła, ̋ e traktuje takie umowy jak umowy
ubezpieczeniowe i stosuje rachunkowoÊç odpowiednià dla umów
ubezpieczeniowych) lub MSR 39. 

JeÊli jednostka stosuje MSSF 4, powinna spełniaç jego wymagania dotyczàce
ujawnienia informacji odnoÊnie umów ubezpieczeniowych (zob. cz´Êç E). 

JeÊli jednostka stosuje MSR 39 dla wyceny umów gwarancji finansowych, powinna

A9 Dystrybucja aktywów niegotówkowych na rzecz
właÊcicieli – KIMSF 17 

KIMSF17p16 1. W przypadku dystrybucji nale˝y ujawniç: 
KIMSF17p16(a) (a) wartoÊç ksi´gowà zobowiàzaƒ płatnych na poczàtek i koniec okresu; oraz
KIMSF17p16(b) (b) wzrost lub spadek wartoÊci ksi´gowej wykazanej w ciàgu okresu 

w nast´pstwie zmiany wartoÊci godziwej aktywów przeznaczonych 
do dystrybucji. 

KIMSF17p17 2. Je˝eli jednostka zadeklaruje dywidend´ w celu dystrybucji aktywów
niegotówkowych po koƒcu okresu sprawozdawczego, lecz przed
zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, nale˝y ujawniç: 
(a) charakter składnika aktywów podlegajàcego dystrybucji; 
(b) wartoÊç ksi´gowà składnika aktywów podlegajàcego dystrybucji 

na koniec okresu sprawozdawczego; oraz 
(c) informacj´, czy wartoÊci godziwe ustalono, w całoÊci lub w cz´Êci,

bezpoÊrednio drogà odwołania do opublikowanych notowaƒ 
na aktywnym rynku czy oszacowano przy zastosowaniu technik wyceny
oraz wskazanie metody stosowanej do okreÊlenia wartoÊci godziwej, 
a tak˝e, je˝eli zastosowano technik´ wyceny, przyj´te zało˝enia.

A10 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda˝y 
oraz działalnoÊç zaniechana 

Nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje, gdy jednostka posiada aktywa trwałe
przeznaczone do sprzeda˝y i/albo działalnoÊç zaniechanà, okreÊlone 
w MSSF 5: 

MSSF 5p5A Wymogi dotyczàce klasyfikacji, prezentacji oraz wyceny zawarte w MSSF 5
obowiàzujàcym dla aktywów trwałych (lub grup do zbycia) klasyfikowanych
jako przeznaczone do sprzeda˝y obowiàzujà tak˝e wobec aktywów trwałych
przeznaczonych do dystrybucji na rzecz właÊcicieli wyst´pujàcych w takim
charakterze (przeznaczone do dystrybucji na rzecz właÊcicieli). 

MSSF5p5B Jednostka posiadajàca aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) klasyfikowane
jako przeznaczone do sprzeda˝y stosuje wymogi dotyczàce ujawniania
informacji zawarte w MSSF 5. Ujawnienia przewidziane w innych MSSF 
nie obowiàzujà w zakresie takich aktywów (lub grup do zbycia), chyba 
˝e takie MSSF wymagajà:
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(a) okreÊlonych ujawnieƒ w odniesieniu do aktywów trwałych
klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzeda˝y bàdê działalnoÊci
zaniechanej; lub 

(b) ujawnieƒ odnoÊnie wyceny aktywów i zobowiàzaƒ grupy do zbycia,
które nie sà obj´te zakresem MSSF 5 lub nie sà ju˝ wykazane w innych
notach do sprawozdania finansowego. 

MSSF5p38 1. Składnik aktywów trwałych sklasyfikowany jako przeznaczony do sprzeda˝y
1p55 oraz aktywa zawarte w grupie do zbycia sklasyfikowanej jako przeznaczona

do sprzeda˝y nale˝y przedstawiç w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
oddzielnie od innych aktywów (w ramach aktywów obrotowych). 

MSSF5p38 2. Aktywów i zobowiàzaƒ grupy do zbycia nie nale˝y ze sobà kompensowaç 
1p55 ani przedstawiaç w jednej kwocie. Zobowiàzania grupy do zbycia,

sklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzeda˝y, nale˝y przedstawiç 
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oddzielnie od innych zobowiàzaƒ 
(w ramach zobowiàzaƒ krótkoterminowych). 

MSSF5p38 3. Główne kategorie aktywów i zobowiàzaƒ sklasyfikowanych jako
przeznaczone do sprzeda˝y nale˝y ujawniç osobno albo w samym
sprawozdaniu z sytuacji finansowej, albo w informacji dodatkowej. 

MSSF5p39 4. Nie ma obowiàzku ujawnienia głównych kategorii aktywów i zobowiàzaƒ,
je˝eli grupà do zbycia jest nowo nabyta jednostka zale˝na, która w dniu
nabycia spełnia kryteria klasyfikacyjne przeznaczonej do sprzeda˝y. 

MSSF5p38 5. Jednostka powinna prezentowaç oddzielnie skumulowany zysk lub koszt
uj´ty w pozostałych całkowitych dochodach, odnoszàcy si´ do składnika
aktywów trwałych (lub grupy do zbycia) zaklasyfikowanego jako
przeznaczony do sprzeda˝y. 

MSSF5p40 6. Kwot prezentowanych dla aktywów trwałych lub aktywów i zobowiàzaƒ
grup do zbycia, sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzeda˝y 
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej za okresy poprzedzajàce, nie nale˝y
przeklasyfikowywaç ani zmieniaç sposobu ich prezentacji dla odzwierciedlenia
ich klasyfikacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej za ostatni prezentowany
okres. 

MSSF5p41 7. W odniesieniu do składnika aktywów trwałych (lub grupy do zbycia)
przeznaczonego do sprzeda˝y ujawniç nale˝y nast´pujàce informacje: 
(a) opis składnika aktywów trwałych (lub grupy do zbycia); 
(b) opis faktów i okolicznoÊci prowadzàcych do oczekiwanego zbycia 

oraz oczekiwany sposób i harmonogram zbycia; 
(c) zyski lub straty uj´te w wyniku aktualizacji wyceny do poziomu wartoÊci

godziwej pomniejszonej o koszty zbycia oraz, je˝eli nie sà przedstawione
osobno w sprawozdaniu z dochodów, pozycj´ sprawozdania z dochodów,
w której je uj´to; oraz 

(d) segment, w którym prezentuje si´ składnik aktywów trwałych (lub
grup´ do zbycia) zgodnie z MSSF 8 (tam, gdzie ma to zastosowanie). 

MSSF5p12 8. JeÊli kryteria zaklasyfikowania aktywów trwałych (lub grup do zbycia) jako
przeznaczonych do sprzeda˝y (zob. MSSF 5 par. 7 i 8) spełnione zostały
pomi´dzy dniem bilansowym a datà zatwierdzenia sprawozdania finansowego
do publikacji, informacje okreÊlone w pkt 5 (a), (b) i (d) ujawniç nale˝y 
w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. 

MSSF5p42 9. Je˝eli składnik aktywów trwałych (lub grupa do zbycia) przestały byç
przeznaczone do sprzeda˝y, ujawniç nale˝y fakty i okolicznoÊci, które
doprowadziły do decyzji o odejÊciu od planu sprzeda˝y tego składnika
aktywów trwałych (lub grupy do zbycia), wraz z wpływem tej decyzji 
na wyniki finansowe za dany okres i za prezentowane okresy poprzedzajàce.

MSSF5p33 10. W odniesieniu do działalnoÊci zaniechanej ujawniç nale˝y nast´pujàce
informacje za wszystkie prezentowane okresy: 

12p81(h) (a) pojedynczà kwot´ w samym sprawozdaniu z dochodów, stanowiàcà
sum´: 
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(i) wyniku działalnoÊci zaniechanej po opodatkowaniu; oraz 
(ii) zysków lub strat po opodatkowaniu uj´tych z tytułu przeszacowania

do wartoÊci godziwej, pomniejszonej o koszty sprzeda˝y lub zbycia
aktywów bàdê grup(y) do zbycia stanowiàcych działalnoÊç
zaniechanà; oraz

(b) podział wykazywanej zgodnie z podpunktem (a) pojedynczej kwoty na: 
(i) przychody, koszty oraz wynik finansowy działalnoÊci zaniechanej

przed opodatkowaniem; 
(ii) uj´ty zysk lub strat´ z aktualizacji wyceny do wartoÊci godziwej,

pomniejszone o koszty sprzeda˝y lub ze zbycia aktywów lub
grup(y) aktywów do zbycia stanowiàcych działalnoÊç zaniechanà;
oraz 

(iii) obcià˝enia podatkowe dotyczàce: 
– zysku lub straty na zaniechaniu działalnoÊci; oraz 
– zysku lub straty ze zwykłej działalnoÊci generowanej przez

działalnoÊç zaniechanà za dany okres, razem z odpowiednimi
kwotami za ka˝dy z prezentowanych okresów ubiegłych. 

Zestawienie pozycji składajàcych si´ na pojedynczà wykazywanà kwot´
mo˝e zostaç przedstawione w informacji dodatkowej albo w samym
sprawozdaniu z dochodów. Je˝eli zestawienie takie prezentuje si´ w samym
sprawozdaniu z dochodów, nale˝y je zamieÊciç w cz´Êci dotyczàcej
działalnoÊci zaniechanej, oddzielnie od działalnoÊci kontynuowanej.

Nie ma obowiàzku ujawniania takiego zestawienia, je˝eli grupà do zbycia
jest nowo nabyta jednostka zale˝na, która w dniu nabycia spełnia kryteria
klasyfikacyjne przeznaczonej do sprzeda˝y. 

MSSF5p34 11. Nale˝y przekształciç informacje ujawniane dla okresów poprzedzajàcych
prezentowanych w sprawozdaniu finansowym w celu uwzgl´dnienia
informacji wymaganych zgodnie z pkt. 7 , tak aby ujawniane informacje
odpowiadały całoÊci działalnoÊci zaniechanej do dnia bilansowego
ostatniego prezentowanego okresu. 

MSSF5p35 12. W ramach działalnoÊci zaniechanej zaprezentowaç nale˝y osobno wszelkie
korekty dokonane w bie˝àcym okresie w stosunku do kwot prezentowanych
wczeÊniej w działalnoÊci zaniechanej, które sà bezpoÊrednio zwiàzane 
ze zbyciem działalnoÊci zaniechanej w poprzedzajàcym okresie. Nale˝y
ujawniç charakter i kwot´ takich korekt. 

MSSF5p35 Przykłady okolicznoÊci, w których takie korekty mogà powstaç: 
(a) Rozstrzygni´cie niepewnoÊci, które powstajà z warunków transakcji

zbycia, np. rozstrzygni´cie kwestii korekt ceny zakupu oraz kwestii 
dot. odszkodowania; 

(b) Rozstrzygni´cie niepewnoÊci wynikajàcej i bezpoÊrednio zwiàzanej 
z działalnoÊcià składnika przed jego zbyciem, np. zobowiàzania
Êrodowiskowe i zobowiàzania z tytułu gwarancji na produkt pozostajàce
przy sprzedajàcym; oraz 

(c) Rozliczenie zobowiàzaƒ z tytułu programu Êwiadczeƒ pracowniczych,
je˝eli rozliczenie wià˝e si´ bezpoÊrednio z transakcjà zbycia.

MSSF5p36 13. Je˝eli element jednostki przestał byç klasyfikowany jako przeznaczony 
do sprzeda˝y, nale˝y przeklasyfikowaç wyniki finansowe tego elementu, które
były dotychczas prezentowane w ramach działalnoÊci zaniechanej i ujàç je
jako przychody z działalnoÊci kontynuowanej we wszystkich prezentowanych
okresach. Nale˝y ujawniç, ̋ e przekształcono dane za lata poprzedzajàce. 

MSSF5p36A Prezentacja działalnoÊci zaniechanej

Jednostka, która przyj´ła wià˝àcy plan sprzeda˝y skutkujàcy utratà kontroli
nad jednostkà zale˝nà, ujawnia informacje wymagane zapisami MSSF 5
par. 33 do par. 36, kiedy jednostka zale˝na nale˝y do grupy do zbycia,
spełniajàcej kryteria definicji działalnoÊci zaniechanej zgodnie z MSSF 5
par. 32.
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Wymogi informacyjne obowiàzujàce wszystkie jednostki, 

lecz tylko w niektórych sytuacjach
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B1 Korekty bł´dów dotyczàcych okresów poprzednich 
8p49 1. Ujawniç nale˝y: 

(a) charakter bł´du dotyczàcego okresów poprzednich; 
(b) za ka˝dy prezentowany poprzedni okres, je˝eli jest to mo˝liwe 

ze wzgl´dów praktycznych – kwot´ korekty: 
(i) ka˝dej pozycji sprawozdania finansowego, której dotyczy korekta; 
(ii) wpływ zmiany na podstawowy i rozwodniony zysk na jednà akcj´,

je˝eli do jednostki ma zastosowanie MSR 33; 
(c) kwot´ korekty na poczàtek najwczeÊniejszego prezentowanego okresu;
(d) je˝eli przekształcenie z mocà wstecz jest ze wzgl´dów praktycznych

niemo˝liwe w odniesieniu do któregoÊ okresu poprzedzajàcego, nale˝y
ujawniç okolicznoÊci, które do tego doprowadziły, oraz opis sposobu
wprowadzenia korekty i dat´, od której skorygowano błàd.

8p49 Nie ma obowiàzku powtarzania tych informacji w sprawozdaniach
finansowych za kolejne okresy. 

B2 SprawozdawczoÊç w walucie kraju obj´tego hiperinflacjà
1p119 1. Ujawniç nale˝y stosowane zasady rachunkowoÊci. 

29p39(a) 2. Ujawniç nale˝y fakt przekształcenia sprawozdania finansowego i danych
porównawczych za okresy poprzedzajàce z powodu zmian w ogólnej sile
nabywczej waluty funkcjonalnej oraz to, ̋ e jest ono w zwiàzku z tym wyra˝one
w jednostkach obowiàzujàcych na dzieƒ bilansowy. 

29p39(b) 3. Ujawniç nale˝y, czy sprawozdanie finansowe sporzàdzone zostało według
zasady kosztu historycznego, czy kosztu bie˝àcego. 

29p39(c) 4. Nale˝y przedstawiç nast´pujàce informacje: 
(a) okreÊlenie wskaênika cen; 
(b) poziom wskaênika cen na dzieƒ bilansowy; oraz 
(c) zmiany wskaênika w bie˝àcym i poprzedzajàcym okresie

sprawozdawczym. Przydatne jest ujawnienie danych na temat inflacji
narastajàco za trzy ostatnie lata, na dzieƒ bilansowy ka˝dego okresu
prezentowanego w sprawozdaniu finansowym.

29p9 5. Ujawniç nale˝y zysk lub strat´ z tytułu pozycji pieni´˝nej netto uwzgl´dnione
w wyniku netto. Ujawnia si´ je zwykle jako odr´bnà pozycj´ sprawozdania 
z dochodów powy˝ej zysku/straty przed opodatkowaniem.

21p42 Wyniki i sytuacj´ finansowà jednostki, której waluta funkcjonalna jest walutà
gospodarki funkcjonujàcej w warunkach hiperinflacji, nale˝y przeliczyç 
na innà walut´ prezentacji w nast´pujàcy sposób: 
(a) wszystkie kwoty (aktywa, zobowiàzania, pozycje kapitałowe oraz

przychody i koszty, w tym dane porównawcze) przeliczyç nale˝y według
kursu obowiàzujàcego na ostatni dzieƒ bilansowy, z wyjàtkiem sytuacji: 

(b) gdy kwoty przelicza si´ na walut´ gospodarki niefunkcjonujàcej 
w warunkach hiperinflacji. W takiej sytuacji kwotami porównawczymi
powinny byç kwoty zaprezentowane jako kwoty roku bie˝àcego 
w sprawozdaniu finansowym sporzàdzonym za odpowiedni rok
poprzedzajàcy (niekorygowane o póêniejsze zmiany poziomu cen 
czy zmiany kursów walut).

21p43 6. Je˝eli waluta funkcjonalna jednostki jest walutà gospodarki funkcjonujàcej
w warunkach hiperinflacji, jednostka powinna przekształciç swoje
sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 29, przed zastosowaniem metody
przeliczeniowej okreÊlonej w MSR 21 par. 42, z wyjàtkiem kwot
porównawczych przeliczanych na walut´ gospodarki niefunkcjonujàcej 
w warunkach hiperinflacji [zob. MSR 21 par. 42 (b)]. Z chwilà gdy
gospodarka przestaje funkcjonowaç w warunkach hiperinflacji i jednostka
nie przekształca ju˝ swoich sprawozdaƒ finansowych zgodnie z MSR 29,
jako koszty historyczne do przeliczenia na walut´ prezentacji powinna
wykorzystywaç kwoty przekształcone do poziomu cen istniejàcego w dniu,
w którym przestała przekształcaç swoje sprawozdania finansowe.
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B3 NiepewnoÊç kontynuacji działalnoÊci 
1p25 1. Ujawniç nale˝y obszary istotnej niepewnoÊci co do zdarzeƒ lub okolicznoÊci,

które mogà nasuwaç powa˝ne wàtpliwoÊci wobec zdolnoÊci jednostki 
do kontynuacji działalnoÊci. 

1p25 2. W tej niezwykle rzadkiej sytuacji, gdy nie stosuje si´ zasady kontynuacji
działalnoÊci, nale˝y to ujawniç, podajàc powody jej niestosowania oraz
zasady faktycznie zastosowane do sporzàdzenia sprawozdania
finansowego. 

B4 OdejÊcie od stosowania MSSF 
1p19,20 1p20 1. W tych niezwykle rzadkich wypadkach, gdy odejÊcie od stosowania MSSF

jest konieczne do osiàgni´cia celu rzetelnej prezentacji, jednostka mo˝e
zaprzestaç stosowania MSSF, je˝eli odpowiednie przepisy regulacyjne
tego wymagajà lub tego nie zabraniajà. W takiej sytuacji ujawniç nale˝y: 
(a) ˝e zarzàd uznał, ̋ e sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuacj´

finansowà jednostki, jej wynik finansowy oraz przepływy pieni´˝ne; 
(b) ˝e jednostka we wszystkich istotnych aspektach przestrzegała

odpowiednich standardów i interpretacji, z wyjàtkiem tego, ̋ e odeszła
od stosowania konkretnego wymogu w celu osiàgni´cia rzetelnej
prezentacji; 

(c) standard lub interpretacj´, których zasady jednostka zaprzestała
stosowaç; podejÊcie, jakiego wymagałby standard lub interpretacja;
powód, dla którego podejÊcie to wprowadzałoby w błàd w danej
sytuacji; podejÊcie ostatecznie zastosowane; oraz 

(d) wpływ finansowy odejÊcia od zasad MSSF na ka˝dà pozycj´
sprawozdania finansowego, która byłaby wykazana w razie
przestrzegania przewidzianego przez MSSF wymogu – w odniesieniu
do ka˝dego prezentowanego okresu. 

1p21 2. Je˝eli jednostka odeszła od wymogu MSSF w poprzednim okresie, a kwoty
wykazane w bie˝àcym okresie sà dotkni´te wpływem takiego odst´pstwa,
nale˝y dokonaç stosownych ujawnieƒ, o których mowa w (c) i (d) powy˝ej. 

1p23 (a), (b) 3. Je˝eli zarzàd uzna, ̋ e dostosowanie si´ do wymogu zawartego w MSSF
byłoby tak wprowadzajàce w błàd, ̋ e stałoby w sprzecznoÊci z celem
sporzàdzenia sprawozdania finansowego okreÊlonym w Zało˝eniach
koncepcyjnych, lecz odst´pstwo od wymogu jest zakazane na mocy
odpowiednich zasad regulacyjnych, wówczas nale˝y maksymalnie
ograniczyç zakres mo˝liwego wprowadzenia w błàd ujawniajàc: 
(a) tytuł odpowiedniego MSSF, charakter wymogu oraz przyczyn´, 

dla której zarzàd uwa˝a, ̋ e dostosowanie si´ do takiego wymogu tak
wprowadzałoby w błàd, ̋ e stałoby w sprzecznoÊci z celem sprawozdania
finansowego okreÊlonym w Zało˝eniach koncepcyjnych oraz 

(b) w przypadku ka˝dego prezentowanego okresu, korekty ka˝dej pozycji
sprawozdania finansowego, które zarzàd uznał za niezb´dne w celu
zapewnienia rzetelnej prezentacji. 
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B5 Zmiana koƒca okresu sprawozdawczego 
1p49 1. Gdy jednostka zmienia swój dzieƒ bilansowy i przedstawia sprawozdanie

finansowe za okres dłu˝szy lub krótszy od roku kalendarzowego, ujawniç
nale˝y: 
(a) powód zastosowania okresu innego ni˝ dotychczasowy rok obrotowy;

oraz
(b) to, ̋ e dane porównawcze dotyczàce sprawozdania z dochodów, ze

zmian w kapitale własnym, z przepływów pieni´˝nych i informacji
dodatkowej nie sà porównywalne.

B6 Jednostka dominujàca poÊredniego szczebla –
nie prezentuje si´ skonsolidowanego sprawozdania
finansowego 

27p10 Zgodnie z MSR 27 par. 10, jednostka dominujàca, która sama jest w całoÊci
własnoÊcià jednostki dominujàcej wy˝szego szczebla, nie musi prezentowaç
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Je˝eli jednostka dominujàca
sama jest w całoÊci lub w cz´Êci własnoÊcià jednostki dominujàcej wy˝szego
szczebla, nie musi sporzàdzaç skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
je˝eli powiadomi o takim zamiarze właÊcicieli, uprawnionych do głosu z tytułu
posiadanych akcji, zaÊ oni nie zgłoszà sprzeciwu. 

27p41 1. Gdy jednostka dominujàca, która zgodnie z MSR 27 par. 10, zdecydowała si´
nie sporzàdzaç skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporzàdza
jednostkowe sprawozdanie finansowe, nale˝y w nim ujawniç: 
(a) ˝e sprawozdanie finansowe jest jednostkowe 
(b) ˝e skorzystano ze zwolnienia z obowiàzku konsolidacji; 
(c) nazw´ i kraj rejestracji lub siedzib´ jednostki, której skonsolidowane

sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF zostało upublicznione; oraz 
(d) adres, pod którym mo˝na to skonsolidowane sprawozdanie finansowe

uzyskaç; 
(e) list´ znaczàcych inwestycji w jednostkach zale˝nych, jednostkach

współkontrolowanych i jednostkach stowarzyszonych, zawierajàcà: 
(i) nazw´; 
(ii) kraj zało˝enia lub siedziby; 
(iii) procentowy udział w kapitale podstawowym jednostki gospodarczej;
(iv) procentowy udział w prawach głosu, je˝eli jest on ró˝ny od udziału

w kapitale podstawowym; oraz 
(f) opis stosowanej metody ujmowania inwestycji wymienionych 

w podpunkcie (b). 
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B7 PłatnoÊci oparte na akcjach 
MSSF2p44 1. Nale˝y przedstawiç informacje umo˝liwiajàce u˝ytkownikom sprawozdania

finansowego zrozumienie charakteru i zakresu umów dotyczàcych
płatnoÊci opartych na akcjach, które funkcjonowały w trakcie okresu.
Jednostka powinna ujawniç co najmniej nast´pujàce informacje: 

MSSF2p45(a) (a) opis ka˝dego rodzaju porozumienia dotyczàcego płatnoÊci opartych na
akcjach, jakie funkcjonowało w dowolnym czasie w trakcie okresu, w
tym ogólne warunki ka˝dego z tych porozumieƒ, takie jak: 
(i) wymogi co do nabywania uprawnieƒ; 
(ii) maksymalny okres, na jaki przyznane były opcje; oraz 
(iii) metod´ realizacji (np. w formie pieni´˝nej lub kapitałowej). 
Jednostka o zasadniczo podobnych rodzajach porozumieƒ dotyczàcych
płatnoÊci opartych na akcjach mo˝e podawaç dane sumaryczne, chyba
˝e osobne ujawnienie ka˝dego porozumienia jest konieczne 
dla umo˝liwienia u˝ytkownikom sprawozdania finansowego zrozumienia
charakteru i zakresu porozumieƒ dotyczàcych płatnoÊci opartych 
na akcjach funkcjonujàcych w trakcie okresu. 

MSSF2p45(b) (b) liczb´ i Êrednià wa˝onà cen´ realizacji opcji na akcje w odniesieniu 
do ka˝dej z poni˝szych grup opcji: 
(i) istniejàcych na poczàtek okresu; 
(ii) przyznanych w trakcie okresu; 
(iii) umorzonych w trakcie okresu; 
(iv) zrealizowanych w trakcie okresu; 
(v) wygasłych w trakcie okresu; 
(vi) istniejàcych na koniec okresu; oraz 
(vii) mo˝liwych do realizacji na koniec okresu; 

MSSF2p45(c) (c) Êrednià wa˝onà cen´ akcji na dzieƒ realizacji opcji na akcje zrealizowane
w trakcie okresu. Zamiast tego, jednostka mo˝e ujawniç Êrednià wa˝onà
cen´ akcji w trakcie okresu, je˝eli opcje realizowane były regularnie
przez cały okres;

MSSF2p45(d) (d) w odniesieniu do opcji na akcje istniejàcych na koniec okresu: 
(i) przedział cen realizacji; oraz 
(ii) Êredni wa˝ony pozostały okres umowny. 

Je˝eli przedział cen realizacji jest szeroki, istniejàce opcje nale˝y podzieliç
na przedziały, które byłyby sensowne z punktu widzenia oceny liczby i rozło˝enia
w czasie dodatkowych akcji, jakie mogà zostaç wyemitowane, oraz Êrodków
pieni´˝nych, jakie mogà zostaç otrzymane w zwiàzku z realizacjà tych opcji. 

MSSF2p46 2. Nale˝y przedstawiç informacje umo˝liwiajàce u˝ytkownikom sprawozdania
finansowego zrozumienie, w jaki sposób ustalano wartoÊç godziwà towarów
lub usług otrzymywanych oraz instrumentów kapitałowych przyznawanych
w trakcie okresu (zob. punkty 3-5 poni˝ej). 

MSSF2p47 3. Je˝eli jednostka okreÊliła wartoÊç godziwà towarów lub usług otrzymywanych
jako zapłat´ za swoje instrumenty kapitałowe w sposób poÊredni, 
na podstawie wartoÊci godziwej przyznawanych instrumentów kapitałowych,
ujawniç nale˝y co najmniej nast´pujàce informacje: 

MSSF2p47(a) (a) w odniesieniu do opcji na akcje przyznanych w trakcie okresu, Êrednià
wa˝onà wartoÊç godziwà tych opcji na dzieƒ wyceny oraz informacj´ 
o sposobie okreÊlenia wartoÊci godziwej, w tym: 
(i) wykorzystany model wyceny opcji oraz dane wejÊciowe do tego

modelu, w tym:
– Êrednià wa˝onà cen´ akcji,
– cen´ realizacji,
– przewidywanà zmiennoÊç,
– okres obowiàzywania opcji,
– oczekiwane dywidendy,
– wolnà od ryzyka stop´ procentowà; oraz
– wszelkie pozostałe dane wejÊciowe konieczne dla potrzeb modelu,

w tym metod´ i zało˝enia zastosowane w celu uwzgl´dnienia
skutków przewidywanych wczeÊniejszych realizacji; 
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(ii) w jaki sposób ustalono przewidywanà zmiennoÊç, w tym
objaÊnienie, w jakim zakresie przewidywanà zmiennoÊç ustalono,
opierajàc si´ na zmiennoÊci historycznej; oraz 

(iii) czy i w jaki sposób w pomiarze wartoÊci godziwej uwzgl´dniono
jakiekolwiek inne cechy udzielenia opcji, takie jak czynnik rynkowy;
oraz 

MSSF2p47(b) (b) liczb´ i Êrednià wa˝onà wartoÊç godziwà instrumentów kapitałowych
przyznanych w trakcie okresu (innych ni˝ opcje na akcje) na dzieƒ
wyceny oraz informacj´ o sposobie okreÊlenia wartoÊci godziwej, w tym:
(i) je˝eli wartoÊci godziwej nie okreÊlono na podstawie mo˝liwej 

do zaobserwowania ceny rynkowej, sposób, w jaki jà okreÊlono; 
(ii) czy i w jaki sposób uwzgl´dniono przewidywane dywidendy 

przy okreÊleniu wartoÊci godziwej; oraz 
(iii) czy i w jaki sposób jakiekolwiek inne cechy przyznanych

instrumentów kapitałowych uwzgl´dniono przy okreÊleniu wartoÊci
godziwej; 

MSSF2p47(c) (c) w odniesieniu do porozumieƒ dotyczàcych płatnoÊci na bazie akcji,
które zostały w trakcie okresu zmodyfikowane: 
(i) objaÊnienie modyfikacji; 
(ii) przyznany kraƒcowy przyrost wartoÊci godziwej (w wyniku

modyfikacji); oraz 
(iii) informacj´ o tym, jak kraƒcowy przyznany przyrost wartoÊci godziwej

został zmierzony, zgodnie z wymogami okreÊlonymi w podpunktach
(a) i (b) (tam, gdzie to ma zastosowanie). 

MSSF2p48 4. Je˝eli jednostka okreÊliła wartoÊç godziwà towarów lub usług otrzymanych
w trakcie okresu w sposób bezpoÊredni, ujawniç nale˝y, w jaki sposób
okreÊlono wartoÊç godziwà, np., czy wartoÊç godziwà ustalono w
wysokoÊci ceny rynkowej tych towarów lub usług. 

MSSF2p49 5. Je˝eli jednostka odrzuciła zało˝enie, ̋ e wartoÊç godziwà towarów 
lub usług innych ni˝ Êwiadczona praca mo˝na wiarygodnie oszacowaç,
nale˝y to ujawniç oraz wyjaÊniç, dlaczego odrzuciła to zało˝enie.

MSSF2p50 6. Nale˝y przedstawiç informacje umo˝liwiajàce u˝ytkownikom sprawozdania
finansowego zrozumienie wpływu transakcji płatnoÊci opartych na akcjach
na wynik finansowy jednostki za dany okres oraz jej sytuacj´ finansowà.
Ujawniç nale˝y co najmniej nast´pujàce informacje: 

MSSF2p51 (a) łàczne uj´te w trakcie okresu koszty powstałe w wyniku transakcji
płatnoÊci opartych na akcjach, jeÊli otrzymane towary lub usługi 
nie kwalifikowały si´ do uj´cia jako aktywa i zostały od razu uj´te jako
koszty, w tym osobno t´ cz´Êç łàcznych kosztów, która powstała 
w wyniku transakcji rozliczanych jako regulowane kapitałowo transakcje
płatnoÊci opartych na akcjach; 

(b) w odniesieniu do zobowiàzaƒ z tytułu transakcji płatnoÊci opartych 
na akcjach: 

(i) łàcznà wartoÊç bilansowà na koniec okresu; oraz 

(ii) łàcznà wartoÊç wewn´trznà na koniec okresu zobowiàzaƒ, 
w odniesieniu do których druga strona nabyła prawo do Êrodków
pieni´˝nych lub innych aktywów na koniec okresu (np. prawa 
do udziału we wzroÊcie wartoÊci akcji).

MSSF2p52 7. Ujawniç nale˝y dodatkowe informacje, je˝eli jest to konieczne, aby umo˝liwiç
u˝ytkownikom sprawozdania finansowego zrozumienie charakteru i zakresu
porozumieƒ dotyczàcych płatnoÊci opartych na akcjach, które funkcjonowały
w trakcie okresu; sposobu, w jaki w trakcie okresu ustalano wartoÊç godziwà
otrzymywanych towarów lub usług lub przyznawanych instrumentów
kapitałowych; a tak˝e wpływu porozumieƒ dotyczàcych płatnoÊci opartych
na akcjach na wynik finansowy za dany okres i sytuacj´ finansowà. 
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B8 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy 
MSSF1p20 MSSF 1 nie zwalnia z prezentacji i ujawnienia informacji wymaganych

przez inne MSSFy.

MSSF1p21 1. Aby spełniç wymogi MSR 1, nale˝y w pierwszym sprawozdaniu
finansowym sporzàdzonym wg MSSF zawrzeç co najmniej trzy bilanse,
dwa sprawozdania z całkowitych dochodów, dwa rachunki wyników (je˝eli
sà prezentowane odr´bnie), dwa sprawozdania z przepływów pieni´˝nych
oraz dwa sprawozdania ze zmian w kapitale własnym i powiàzane noty, w
tym jeden rok danych porównawczych zgodnie z MSSF.

MSSF1p22 2. Je˝eli którekolwiek sprawozdanie finansowe sporzàdzone według MSSF

(a), (b) zawiera historyczne podsumowania lub informacje porównawcze
sporzàdzone według poprzednich ogólnie przyj´tych zasad rachunkowoÊci,
nale˝y, 

(a) zaznaczyç, ̋ e informacje zgodne z poprzednimi ogólnie przyj´tymi
zasadami rachunkowoÊci nie zostały sporzàdzone według MSSF; oraz 

(b) ujawniç charakter najwa˝niejszych korekt, które doprowadziłyby je 
do zgodnoÊci z MSSF. (Kwantyfikacja tych korekt nie jest wymagana).

MSSF1p23 3. Nale˝y przedstawiç wyjaÊnienie, w jaki sposób przejÊcie z poprzednich
ogólnie przyj´tych zasad rachunkowoÊci na MSSF wpłyn´ło na wykazywanà
sytuacj´ finansowà, wyniki finansowe i przepływy pieni´˝ne. 

MSSF1p24 4. Aby spełniç wymogi MSSF 1 p 23, nale˝y w pierwszym sprawozdaniu

(a), (b) finansowym sporzàdzonym wg MSSF zawrzeç podane ni˝ej uzgodnienia.
Uzgodnienia te powinny zawieraç wystarczajàco szczegółowe dane aby
umo˝liwiç u˝ytkownikom zrozumienie istotnych korekt bilansu,
sprawozdania z całkowitych dochodów, oraz powinny odró˝niaç korekty
bł´dów wg poprzednich zasad od zmian zasad rachunkowoÊci 

(a) uzgodnienie pomi´dzy kapitałem własnym jednostki wykazywanym
zgodnie z poprzednimi ogólnie przyj´tymi zasadami rachunkowoÊci 
a kapitałem własnym wykazywanym zgodnie z MSSF na nast´pujàce daty:

(i) dat´ przejÊcia na MSSF; oraz 

(ii) koniec ostatniego okresu prezentowanego w ostatnim rocznym
sprawozdaniu finansowym jednostki sporzàdzonym zgodnie 
z poprzednimi ogólnie przyj´tymi zasadami rachunkowoÊci; 

(b) uzgodnienie sumy całkowitych dochodów wykazywanych zgodnie z
poprzednimi ogólnie przyj´tymi zasadami rachunkowoÊci za ostatni
okres (lub wyniku finansowego je˝eli jednostka nie prezentowała
całkowitych dochodów), prezentowany w ostatnim rocznym
sprawozdaniu finansowym jednostki, z sumà całkowitych dochodów
wykazywanà zgodnie z MSSF za ten sam okres. 

MSSF1p24(c) 5. Je˝eli jednostka po raz pierwszy uj´ta lub odwróciła jakiekolwiek straty 
z tytułu utraty wartoÊci, sporzàdzajàc swój bilans otwarcia według MSSF –
informacje, których ujawnienia wymagałby MSR 36, gdyby jednostka uj´ła
te straty z tytułu utraty wartoÊci lub ich odwrócenia w okresie
rozpoczynajàcym si´ z dniem przejÊcia na MSSF.

MSSF1p25 6. Nale˝y ujawniç istotne korekty sprawozdania z przepływów pieni´˝nych,
je˝eli jednostka prezentowała sprawozdanie z przepływów pieni´˝nych,
stosujàc poprzednie ogólnie przyj´te zasady rachunkowoÊci. 

MSSF1p26 7. Je˝eli jednostka stwierdziła bł´dy popełnione w czasie stosowania poprzednich
ogólnie przyj´tych zasad rachunkowoÊci, w uzgodnieniach wymaganych
zgodnie z MSSF 1 par. 24 (a) i (b) nale˝y uwzgl´dniç rozró˝nienie pomi´dzy
korektà tych bł´dów a zmianami zasad rachunkowoÊci.

MSSF1p27A 8. Je˝eli w okresie obj´tym pierwszym sprawozdaniem finansowym zgodnym
z MSSF jednostka wprowadzi zmiany do swych zasad rachunkowoÊci lub
do zakresu wykorzystywanych zwolnieƒ przewidzianych w MSSF 1, nale˝y
wyjaÊniç zmiany mi´dzy pierwszym Êródrocznym raportem finansowym
zgodnym z MSSF a pierwszym sprawozdaniem finansowym zgodnym z
MSSF, zgodnie z MSSF 1 par. 23, a tak˝e dokonaç aktualizacji uzgodnieƒ
wymaganych przez MSSF 1 par. 24(a) i (b). 
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MSSF1p28 9. Je˝eli jednostka nie prezentowała sprawozdaƒ finansowych za okresy
poprzedzajàce, nale˝y to ujawniç w pierwszym sprawozdaniu finansowym
sporzàdzonym według MSSF. 

Jednostka ujawnia wartoÊç godziwà aktywów finansowych lub zobowiàzaƒ

MSSF1p29 10. finansowych wycenianych w wartoÊci godziwej przez wynik finansowy 
lub jako dost´pnych do sprzeda˝y oraz wartoÊç bilansowà i klasyfikacj´ 
w poprzednich sprawozdaniach finansowych. 

MSSF1p30 11. Je˝eli stosuje si´ wartoÊç godziwà jako koszt domniemany rzeczowych
(a), (b) aktywów trwałych, nieruchomoÊci inwestycyjnych lub wartoÊci niematerialnych,

pierwsze sprawozdanie finansowe według MSSF powinno ujawniaç 
w odniesieniu do ka˝dej pozycji bilansu otwarcia według MSSF
nast´pujàce informacje: 
(a) łàcznà kwot´ wartoÊci godziwej; oraz 

(b) łàcznà korekt´ w stosunku do wartoÊci bilansowej wykazywanej
zgodnie z poprzednio przyj´tymi zasadami rachunkowoÊci. 

MSSF1p31 12. Je˝eli jednostka stosuje koszt domniemany w swym pierwszym
sprawozdaniu

(a-c) z sytuacji finansowej zgodnym z MSSF na potrzeby inwestycji w jednostki
zale˝ne, jednostki znajdujàce si´ pod wspólnà kontrolà lub jednostki
stowarzyszone w swym jednostkowym sprawozdaniu finansowym, nale˝y
w pierwszym sprawozdaniu finansowym zgodnym z MSSF ujawniç: 
(a) łàczny domniemany koszt inwestycji, dla których domniemanym

kosztem jest wczeÊniejsza wartoÊç bilansowa zgodna z poprzednio
przyj´tymi zasadami rachunkowoÊci; 

(b) łàczny domniemany koszt inwestycji, dla których domniemanym
kosztem jest wartoÊç godziwa; oraz 

(c) łàcznà korekt´ wartoÊci bilansowych wykazywanych zgodnie 
z poprzednio przyj´tymi zasadami rachunkowoÊci.

MSSF1p31A 13. Je˝eli jednostka stosuje wartoÊç godziwà w swoim bilansie otwarcia wg
MSSF jako domniemany koszt w odniesieniu do zasobów ropy naftowej 
i gazu ziemnego, jednostka ujawnia ten fakt oraz podstaw´, zgodnie 
z którà zostały przypisane wartoÊci bilansowe wyznaczone zgodnie 
z wczeÊniej stosowanymi zasadami rachunkowoÊci. 

MSSF1p31B 14. Je˝eli jednostka korzysta ze zwolnienia przewidzianego w MSSF 1 par.
D8B w odniesieniu do działalnoÊci podlegajàcej regulacji cen, nale˝y
ujawniç ten fakt oraz wskazaç podstaw´ okreÊlania wartoÊci ksi´gowych 
w ramach poprzednich zasad rachunkowoÊci.

MSSF1p31C 15. JeÊli jednostka decyduje si´ wyceniaç aktywa i zobowiàzania w wartoÊci
godziwej i stosowaç t´ wartoÊç godziwà jako domniemany koszt w bilansie
otwarcia sprawozdaniu z sytuacji finansowej według MSSF ze wzgl´du na
powa˝nà hiperinflacj´ (zob. paragrafy D26-D30 MSSF 1) nale˝y ujawniç 
w pierwszym sprawozdaniu finansowym według MSSF objaÊnienie
sposobu i przyczyn posiadania, a nast´pnie zaprzestania posiadania przez
jednostk´ waluty funkcjonalnej, która ma jednoczeÊnie nast´pujàce dwie
cechy:
(a) wiarygodny ogólny indeks cen nie jest dost´pny dla wszystkich

jednostek posiadajàcych transakcje i salda w tej walucie; oraz
(b) waluta nie jest wymienialna na ̋ adnà relatywnie stabilnà walut´ obcà

MSSF1pD2 16. Dla wszystkich przyznanych instrumentów kapitałowych, do których MSSF
2 nie został zastosowany, nale˝y ujawniç informacje wymagane przez
MSSF 2 p. 44 i MSSF 2 p. 45.
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C1 Umowy o usług´ budowlanà 
1p119 1. W opisie stosowanych zasad rachunkowoÊci ujawniç nale˝y: 
11p39(b) (a) metody stosowane do ustalania przychodów z tytułu umów uj´tych 

w danym okresie; oraz 
11p39(c) (b) metody stosowane do ustalania stopnia zaawansowania realizacji umów.

11p39(a) 2. Ujawniç nale˝y kwot´ przychodów z tytułu umów, uj´tà w przychodach
danego okresu. 

11p40 3. W odniesieniu do umów o budow´, które na dzieƒ bilansowy znajdujà si´ 
w trakcie realizacji, ujawniç nale˝y: 
(a) łàcznà kwot´ dotychczas poniesionych kosztów i uj´tych zysków

(pomniejszonych o uj´te straty); 
(b) kwot´ otrzymanych zaliczek; oraz 
(c) kwot´ kaucji. 

11p42 4. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej przedstawiç nale˝y: 
(a) kwot´ nale˝noÊci brutto od klientów z tytułu prac wynikajàcych z umowy –

w aktywach; oraz 
(b) kwot´ zobowiàzaƒ brutto wobec klientów z tytułu prac wynikajàcych 

z umowy – w zobowiàzaniach. 

KIMSF 15p20 5. Je˝eli jednostka wykazuje przychody przy zastosowaniu metody
procentowego zaawansowania dla umów spełniajàcych wszystkie kryteria
zawarte w MSR 18.14 w sposób ciàgły stosownie do post´pu prac, nale˝y
ujawniç: 
(a) w jaki sposób okreÊla, które umowy spełniajà wszystkie kryteria

zawarte w MSR 18.14 w sposób ciàgły stosownie do post´pu prac. 
(b) kwot´ przychodów wynikajàcà z takich umów w ciàgu okresu; oraz 
(c) metody stosowane w celu okreÊlenia stopnia realizacji umowy w toku. 

KIMSF 15p21 6. Poza ujawnieniami wymaganymi przez KIMSF 15 par. 20, w przypadku
umów w toku realizacji na dzieƒ sprawozdawczy, nale˝y ujawniç: 
(a) łàcznà kwot´ dotychczas poniesionych kosztów i wykazanych zysków;

(pomniejszonych o wykazane straty); oraz 
(b) kwot´ otrzymanych zaliczek. 

C2 Rolnictwo 
1. Ogólne informacje do ujawnienia 

17p32,57 Wymagania dotyczàce ujawnienia informacji okreÊlone w MSR 41 majà
zastosowanie do posiadanych aktywów biologicznych oraz kwot dotyczàcych
aktywów biologicznych ujmowanych w ksi´gach leasingobiorcy na podstawie
umowy leasingu finansowego. 

41p41,42 1. Nale˝y przedstawiç opis ka˝dej grupy aktywów biologicznych (w formie
opisowej lub zawierajàcej dane liczbowe). 

41p40 2. Ujawniç nale˝y łàcznà kwot´ zysków lub strat powstałych w bie˝àcym okresie
z tytułu poczàtkowego uj´cia aktywów biologicznych i produktów rolnych
oraz zmiany wartoÊci godziwej, pomniejszonej o koszty sprzeda˝y. 

41p46 3. O ile nie zostało to ujawnione w informacjach towarzyszàcych
sprawozdaniu finansowemu, jednostka powinna przedstawiç opis: 
(a) rodzaju swojej działalnoÊci dotyczàcej poszczególnych grup aktywów

biologicznych; oraz 
(b) niefinansowych miar lub oszacowaƒ liczebnoÊci/iloÊci: 

(i) poszczególnych grup swoich aktywów biologicznych na koniec
okresu; oraz 

(ii) produktów rolnych wytworzonych w trakcie okresu. 

41p47 4. Ujawniç nale˝y metody i istotne zało˝enia zastosowane przy ustalaniu wartoÊci
godziwej poszczególnych grup produktów rolnych w chwili dokonywania
ich zbiorów oraz poszczególnych grup aktywów biologicznych. 

41p48 5. Ujawniç nale˝y wartoÊç godziwà pomniejszonà o koszty sprzeda˝y
produktów rolnych zebranych w trakcie okresu, ustalonà w momencie
dokonywania zbiorów.
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41p49 6. Ujawniç nale˝y: 
(a) istnienie oraz wartoÊç bilansowà aktywów biologicznych, do których

jednostka posiada ograniczony tytuł własnoÊci, oraz wartoÊç bilansowà
aktywów biologicznych stanowiàcych zabezpieczenie spłaty zobowiàzaƒ;

(b) kwot´ zobowiàzaƒ umownych do rozbudowy lub nabycia aktywów
biologicznych; oraz 

(c) strategie zarzàdzania ryzykiem finansowym zwiàzanym z działalnoÊcià
rolniczà.

41p50 7. Nale˝y przedstawiç zestawienie zmian wartoÊci bilansowej aktywów
biologicznych w bie˝àcym okresie. Informacje porównawcze nie sà
wymagane. W zestawieniu nale˝y zawrzeç nast´pujàce informacje: 

UN, 41p51 (a) zyski lub straty powstałe z tytułu zmian wartoÊci godziwej, pomniejszone
o koszty sprzeda˝y. Zaleca si´, aby jednostki ujawniły, w podziale 
na grupy lub w inny sposób, kwot´ wynikajàcà z fizycznych zmian 
oraz ze zmian cen; 

(b) zwi´kszenia z tytułu nabycia; 
(c) zmniejszenia, które mo˝na przypisaç sprzeda˝y i aktywom biologicznym

zaklasyfikowanym zgodnie z MSSF 5 jako przeznaczone do sprzeda˝y
(lub wchodzàcych w skład grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako
przeznaczona do sprzeda˝y); 

(d) zmniejszenia z tytułu zbiorów; 
(e) zwi´kszenia z tytułu połàczeƒ przedsi´wzi´ç; 
(f) ró˝nice kursowe netto powstałe w wyniku przeliczenia sprawozdania

finansowego na innà walut´ prezentacji i przeliczenia jednostki
prowadzàcej działalnoÊç za granicà na walut´ prezentacji jednostki
sprawozdawczej; oraz 

(g) inne zmiany stanu. 

41p55 Zestawienie takie powinno odr´bnie przedstawiaç aktywa biologiczne
wycenione w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszone 
o dotychczasowe umorzenie i zakumulowane straty z tytułu utraty wartoÊci,
zgodnie z MSR 41 par. 30. 

41p57 8. Ujawniç nale˝y nast´pujàce informacje dotyczàce działalnoÊci rolniczej: 
(a) rodzaj i zakres dotacji paƒstwowych uj´tych w sprawozdaniu finansowym;
(b) niedotrzymane warunki i inne pozycje warunkowe zwiàzane z dotacjami

paƒstwowymi; oraz 
(c) przewidywane znaczàce zmniejszenia poziomu dotacji paƒstwowych. 

UN, 41p43 9 Nale˝y przedstawiç skwantyfikowany opis poszczególnych grup aktywów
biologicznych, w podziale na aktywa biologiczne przeznaczone do sprzeda˝y
i produkcyjne bàdê dojrzałe i niedojrzałe, w zale˝noÊci od okolicznoÊci. 

2. Dodatkowe wymogi informacyjne w odniesieniu do aktywów
biologicznych, których wartoÊci godziwej nie mo˝na okreÊliç

41p54 1. W razie gdy nie mo˝na okreÊliç wartoÊci godziwej aktywów biologicznych 
i stosuje si´ do wyceny koszt (czyli cen´ nabycia lub koszt wytworzenia),
nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje: 
(a) opis takich aktywów biologicznych; 
(b) wyjaÊnienie, dlaczego nie mo˝na wiarygodnie okreÊliç wartoÊci godziwej;
(c) je˝eli to mo˝liwe, przedział oszacowaƒ, w którym z wysokim

prawdopodobieƒstwem mieÊci si´ wartoÊç godziwa; 
(d) zastosowanà metod´ amortyzacji; 
(e) zastosowane okresy ekonomicznej u˝ytecznoÊci lub stawki

amortyzacyjne; oraz 
(f) wartoÊç bilansowà brutto i umorzenie (w tym łàczne dotychczasowe straty

z tytułu utraty wartoÊci) na poczàtek i koniec okresu. 

41p55 2 Ujawniç nale˝y zyski lub straty z tytułu zbycia aktywów biologicznych.
Ujawniç nale˝y dane na temat nast´pujàcych kwot, uj´tych w wyniku netto,
dotyczàcych zbytych aktywów biologicznych: 
(a) strat z tytułu utraty wartoÊci; 
(b) odwróceƒ strat z tytułu utraty wartoÊci; oraz 
(c) amortyzacji.
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41p56 3. W razie zmiany w bie˝àcym okresie metody wyceny, z wyceny według kosztu
na wycen´ według wartoÊci godziwej, ujawniç nale˝y nast´pujàce informacje:
(a) opis takich aktywów biologicznych; 
(b) wyjaÊnienie, dlaczego wiarygodne ustalenie wartoÊci godziwej stało si´

mo˝liwe; oraz 
(c) skutki wprowadzonej zmiany. 

C3 Umowy koncesyjne na Êwiadczenie usług publicznych 
SKI29p6-7 1. W odniesieniu do jednostek działajàcych na podstawie koncesji 

lub udzielajàcych je, za ka˝dy okres ujawniç nale˝y nast´pujàce informacje
o poszczególnych porozumieniach dotyczàcych koncesji na Êwiadczenie
usług lub łàcznie o ka˝dej kategorii porozumieƒ dotyczàcych koncesji 
na Êwiadczenie usług: 
(a) opis porozumienia; 
(b) znaczàce warunki porozumienia, które mogà wpływaç na kwot´,

rozło˝enie w czasie i pewnoÊç wystàpienia przyszłych przepływów
pieni´˝nych (np. okres obowiàzywania koncesji, terminy zmiany
wysokoÊci opłaty oraz podstaw´ dokonywania zmian wysokoÊci opłaty
lub jej renegocjowania); 

(c) charakter i zakres (np. iloÊç, okres lub kwot´, w zale˝noÊci od tego, 
co ma zastosowanie): 
(i) praw do u˝ywania okreÊlonych aktywów; 
(ii) obowiàzków Êwiadczenia lub praw do uzyskiwania usług; 
(iii) obowiàzków nabycia lub budowy Êrodków trwałych; 
(iv) obowiàzków przekazania lub praw do otrzymania okreÊlonych

aktywów na zakoƒczenie okresu obowiàzywania koncesji; 
(v) opcji przedłu˝enia okresu obowiàzywania koncesji lub jego

zakoƒczenia; oraz 
(vi) pozostałych praw i obowiàzków (np. dotyczàcych remontów

kapitalnych); 
(d) zmiany porozumienia w trakcie okresu; 
(e) jak umowy o Êwiadczenie usług koncesjonowanych zostały

zakwalifikowane. 

SKI29p6A 2. Nale˝y ujawniç przychody i zyski lub straty uj´te w zwiàzku z zamianà usług
budowlanych na składnik aktywów finansowych lub wartoÊci niematerialnych.

C4 RachunkowoÊç leasingodawcy 
Leasing to instrument finansowy, wi´c wszelkie wymogi informacyjne
MSSF 7 majà zastosowanie równie˝ do leasingu. Zob. cz´Êç A8 niniejszej
listy kontrolnej. 

(a) Leasingodawcy – leasing finansowy 

17p47 1. Ujawniç nale˝y: 
(a) uzgodnienie pomi´dzy inwestycjà leasingowà brutto na dzieƒ bilansowy

a wartoÊcià bie˝àcà minimalnych opłat leasingowych nale˝nych na dzieƒ
bilansowy; 

(b) łàcznie wartoÊç inwestycji leasingowych brutto i wartoÊç bie˝àcà
minimalnych opłat leasingowych nale˝nych na dzieƒ bilansowy, 
w odniesieniu do ka˝dego z poni˝szych trzech okresów: 
(i) poni˝ej jednego roku; 
(ii) od jednego roku do pi´ciu lat; oraz 
(iii) powy˝ej pi´ciu lat; 

(c) niezrealizowane przychody finansowe; 
(d) niegwarantowane wartoÊci koƒcowe przysługujàce leasingodawcy; 
(e) narosłe odpisy na nieÊciàgalne nale˝noÊci z tytułu minimalnych opłat

leasingowych; 
(f) opłaty warunkowe uj´te jako dochód; oraz 
(g) ogólny opis znaczàcych postanowieƒ zawartych przez leasingodawc´

umów leasingowych.
17p65 2. Wymogi informacyjne przedstawione w pkt. 1 powy˝ej dotyczà tak˝e
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transakcji sprzeda˝y i leasingu zwrotnego. Odr´bnie ujawniç nale˝y
wszelkie wyjàtkowe lub nietypowe warunki odnoÊnych umów lub transakcji
sprzeda˝y i leasingu zwrotnego. 

KIMSF4pBC39 3. Wymagania dotyczàce ujawnienia informacji przedstawione w pkt. 1 majà
zastosowanie równie˝ dla leasingu, zgodnie z KIMSF 4. 

(b) Leasingodawcy – leasing operacyjny

17p56, 57 1. Ujawniç nale˝y: 
(a) w odniesieniu do ka˝dej kategorii aktywów: 

(i) wartoÊç bilansowà brutto; 
(ii) umorzenie; 
(iii) łàczne dotychczasowe straty z tytułu utraty wartoÊci; 
(iv) odpis amortyzacyjny za dany okres; 
(v) straty z tytułu utraty wartoÊci uj´te w danym okresie; 
(vi) straty z tytułu utraty wartoÊci odwrócone w danym okresie; 

(b) przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu nieodwołalnego leasingu
operacyjnego, łàcznie i w odniesieniu do ka˝dego z poni˝szych trzech
okresów: 
(i) poni˝ej jednego roku; 
(ii) od jednego roku do pi´ciu lat; 
(iii) powy˝ej pi´ciu lat; 

(c) łàczne opłaty warunkowe uj´te jako dochód; oraz 
(d) ogólny opis znaczàcych postanowieƒ zawartych przez leasingodawc´

umów leasingowych. 

17p65 2. Wymogi informacyjne przedstawione w pkt. 1 powy˝ej dotyczà tak˝e
transakcji sprzeda˝y i leasingu zwrotnego. Odr´bnie ujawniç nale˝y wszelkie
wyjàtkowe lub nietypowe warunki odnoÊnych umów lub transakcji sprzeda˝y
i leasingu zwrotnego. 

KIMSF4pBC39 3. Wymagania dotyczàce ujawnienia informacji przedstawione w pkt. 1 majà
zastosowanie równie˝ dla leasingu, zgodnie z KIMSF 4. 

3. Umowy niestanowiàce w istocie leasingu 
SKI27p10-11 Pewne specjalne wymogi informacyjne dotyczà formy prawnej leasingu.

Zob. cz´Êç A5.17. 

17p66 4. Transakcje sprzeda˝y i leasingu zwrotnego
Transakcje sprzeda˝y i leasingu zwrotnego mogà skutkowaç zastosowaniem
kryteriów oddzielnego ujawniania zawartych w MSR 1 „Prezentacja
sprawozdaƒ finansowych". 

C5 Fundusze likwidacyjne, rekultywacyjne oraz na napraw´
Êrodowiska 

Interpretacja KIMSF 5 „Prawa do udziałów wynikajàce z uczestnictwa 
w funduszach likwidacyjnych, rekultywacyjnych oraz funduszach na napraw´
Êrodowiska", która weszła w ̋ ycie 1 stycznia 2006 r., wyjaÊnia, jak ujmowaç
podział Êrodków w celu sfinansowania cz´Êci lub wszystkich wydatków
zwiàzanych z likwidacjà instalacji przemysłowej (np. elektrowni jàdrowej),
konkretnych elementów wyposa˝enia (np. samochodów) lub z podj´ciem
przedsi´wzi´ç zwiàzanych z naprawà Êrodowiska naturalnego 
(np. oczyszczanie wód lub rekultywacja terenów pokopalnianych). 

KIMSF5p4 Niniejsza interpretacja ma zastosowanie w odniesieniu do uj´cia ksi´gowego –
w sprawozdaniu finansowym uczestników funduszu – udziałów w funduszach
likwidacyjnych majàcych dwie poni˝sze cechy: 
(a) Êrodki funduszu sà odr´bnie zarzàdzane (czy to przez osobnà jednostk´

prawnà, czy te˝ jako wydzielone aktywa w ramach innej jednostki); oraz 
(b) dost´p uczestnika funduszu do aktywów funduszu jest ograniczony.
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Udziały koƒcowe w funduszu wykraczajàce poza prawo do zwrotu kosztów, takie
jak umowne prawo do otrzymania Êrodków z podziału funduszu, w momencie
zakoƒczenia działaƒ zwiàzanych z likwidacjà szkody lub w momencie rozwiàzania
funduszu, mogà stanowiç instrument kapitałowy obj´ty postanowieniami MSR 39,
a nie postanowieniami niniejszej interpretacji. 

KIMSF5p11 1. Uczestnik funduszu ujawnia charakter swoich udziałów w funduszu oraz
wszystkie ograniczenia zwiàzane z dost´pem do aktywów funduszu. 

KIMSF5p12 2. W momencie gdy uczestnik funduszu jest zobowiàzany do dokonania
potencjalnych dodatkowych wpłat nieujmowanych jako zobowiàzanie
(patrz: KIMSF5, pkt 10), to ujawnia informacje wymagane na mocy par. 86
MSR 37 (zob. cz´Êç A5.22). 

KIMSF5p13 3. Je˝eli uczestnik funduszu ujmuje udziały w funduszu zgodnie z KIMSF 5
pkt 9, ujawnia informacje zgodnie z MSR 37 par. 85 (c) (zob. cz´Êç A5.15).
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D1 Segmenty operacyjne 
1. Ogólne informacje do ujawnienia 

MSSF8p20 1. Nale˝y ujawniç informacje umo˝liwiajàce u˝ytkownikom ocen´ charakteru 
i skutków finansowych działalnoÊci gospodarczej, w którà jednostka si´
anga˝uje oraz Êrodowiska gospodarczego, w którym jednostka działa. 

2. Nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje ogólne: 
MSSF8 p22(a) (a) czynniki stosowane podczas okreÊlania segmentów sprawozdawczych 
(b) jednostki, w tym podstawy struktury organizacyjnej (na przykład 

wg obszaru geograficznego, produktów i usług bàdê kombinacji
czynników oraz zale˝nie, czy segmenty operacyjne podlegajà agregacji);
oraz 

(b) rodzaje produktów i usług, z których generuje przychody ka˝dy segment
sprawozdawczy. 

MSSF8p21 3. Nale˝y dokonaç uzgodnienia kwot ze sprawozdania z sytuacji finansowej
segmentów sprawozdawczych z kwotami ze sprawozdania z sytuacji
finansowej jednostki na ka˝dy dzieƒ, na który sporzàdza si´ to sprawozdanie.

2. Zysk lub strata, aktywa i zobowiàzania 
MSSF8p23 1. Nale˝y wskazaç miernik wyniku finansowego oraz aktywów ogółem 

dla ka˝dego segmentu sprawozdawczego oraz miernik zobowiàzaƒ 
dla ka˝dego segmentu sprawozdawczego, je˝eli taka wartoÊç jest regularnie
przekazywana głównemu decydentowi operacyjnemu. 

MSSF8p23 2. Nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje dla ka˝dego segmentu 
(a-i) sprawozdawczego, je˝eli informacje te wchodzà w pomiar wyniku

finansowego segmentu przekazywanego głównemu decydentowi
operacyjnemu lub sà w innym trybie regularnie takiej osobie przekazywane
nawet, je˝eli nie wchodzà w pomiar wyniku finansowego segmentu: 
(a) przychody od zewn´trznych klientów; 
(b) przychody z transakcji z innymi segmentami operacyjnymi tej samej

jednostki; 
(c) przychody z tytułu odsetek; 
(d) koszty z tytułu odsetek; 
(e) amortyzacja; 
(f) istotne pozycje przychodów i kosztów ujawnione zgodnie z MSR 1 par. 86;
(g) udział jednostki w zysku lub stracie jednostek stowarzyszonych oraz

wspólnych przedsi´wzi´ciach wycenianych metodà praw własnoÊci; 
(h) przychody lub koszty z tytułu podatku dochodowego; oraz 
(i) istotne pozycje niepieni´˝ne (inne ni˝ amortyzacja). 

Nale˝y wykazaç przychody z tytułu odsetek odr´bnie od kosztów z tytułu
odsetek dla ka˝dego segmentu sprawozdawczego, chyba ˝e wi´kszoÊç
przychodów segmentu pochodzi z odsetek a główny decydent operacyjny
opiera si´ głównie na przychodach z odsetek netto w celu weryfikacji
wyników segmentu oraz podejmowania decyzji o zasobach wymagajàcych
alokacji do segmentu. W takiej sytuacji jednostka mo˝e wykazaç przychody
z tytułu odsetek segmentu po odliczeniu kosztów z tytułu odsetek i wskazaç,
˝e tak właÊnie zrobiła. 

MSSF8p24(a), 3. Nale˝y dołàczyç nast´pujàce informacje o ka˝dym segmencie 
(b) sprawozdawczym, je˝eli poszczególne kwoty wchodzà w zakres wielkoÊci

aktywów segmentu przekazywanych głównemu decydentowi
operacyjnemu lub sà w innym trybie regularnie przekazywane takiej osobie
nawet wówczas, gdy nie wchodzà w zakres wielkoÊci aktywów segmentu: 

(a) kwota inwestycji w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsi´wzi´cia
wycenianych metodà praw własnoÊci; oraz 
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(b) kwota zwi´kszeƒ stanu aktywów trwałych innych ni˝ instrumenty
finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego, aktywa z tytułu
Êwiadczeƒ emerytalnych oraz prawa z tytułu umów ubezpieczenia.

3. WyjaÊnienie wyniku finansowego segmentu oraz aktywów i zobowiàzaƒ
segmentu

MSSF8p27(a), 1. Nale˝y przedstawiç wyjaÊnienie pomiaru wyniku finansowego, aktywów 
(b),(c),(d),(e), i zobowiàzaƒ dla ka˝dego segmentu sprawozdawczego, w tym nast´pujàce 
(f) informacje: 

(a) podstawa uj´cia ksi´gowego wszelkich transakcji mi´dzy segmentami
sprawozdawczymi;

(b) charakter wszelkich ró˝nic mi´dzy pomiarem wyniku finansowego
segmentów sprawozdawczych oraz wyniku finansowego jednostki
przed uwzgl´dnieniem kosztów lub przychodów z tytułu odsetek 
oraz działalnoÊci zaniechanej. Takie ró˝nice mogà obejmowaç zasady
rachunkowoÊci oraz zasady alokacji centralnie ponoszonych kosztów,
które sà niezb´dne dla zrozumienia przedstawionych informacji na temat
segmentu; 

(c) charakter wszelkich ró˝nic mi´dzy pomiarem aktywów segmentów
sprawozdawczych i aktywów jednostki. Takie ró˝nice mogà obejmowaç
zasady rachunkowoÊci oraz zasady alokacji wspólnie u˝ytkowanych
aktywów, które sà niezb´dne dla zrozumienia przedstawionych
informacji na temat segmentu; 

(d) charakter wszelkich ró˝nic mi´dzy pomiarem zobowiàzaƒ segmentów
sprawozdawczych i zobowiàzaƒ jednostki. Takie ró˝nice mogà
obejmowaç zasady rachunkowoÊci oraz zasady alokacji wspólnie
zaciàgni´tych zobowiàzaƒ, które sà niezb´dne dla zrozumienia
przedstawionych informacji na temat segmentu; 

(e) charakter wszelkich zmian w stosunku do poprzednich okresów 
w zakresie metod wyceny stosowanych dla okreÊlenia wyniku
finansowego segmentu sprawozdawczego oraz ewentualnego wpływu
takich zmian na pomiar wyniku finansowego segmentu; oraz 

(f) charakter i wpływ wszelkiej asymetrycznej alokacji mi´dzy segmenty
sprawozdawcze (na przykład, je˝eli koszty z tytułu amortyzacji
przypisuje si´ do segmentu, a stosownego składnika aktywów 
nie przypisuje si´ do segmentu). 

4. Uzgodnienia 
MSSF8p28(a), 1. Nale˝y dokonaç uzgodnieƒ (wszelkie istotne pozycje uzgadniajàce podlegajà 
(b),(c),(d),(e) odr´bnemu okreÊleniu i ujawnieniu) nast´pujàcych wielkoÊci: 

(a) przychodów segmentów sprawozdawczych ogółem z przychodami
jednostki; 

(b) miernika wyniku finansowego ogółem segmentów sprawozdawczych
do wyniku finansowego jednostki przed opodatkowaniem 
i uwzgl´dnieniem działalnoÊci zaniechanej, chyba ̋ e pozycje takie jak
przychody i koszty z tytułu podatków podlegajà alokacji do segmentów,
w którym to przypadku uzgodnienie mo˝e byç dokonywane wzgl´dem
wyniku finansowego po uwzgl´dnieniem tych pozycji; 

(c) aktywów segmentów sprawozdawczych ogółem z aktywami jednostki; 
(d) zobowiàzaƒ segmentów sprawozdawczych ogółem z zobowiàzaniami

jednostki (je˝eli zobowiàzania segmentu si´ wykazuje); oraz 
(e) dla wszelkich innych istotnych pozycji, wartoÊci ogółem dla segmentów

sprawozdawczych z odpowiednià wartoÊcià dla jednostki. 

5. Przekształcenie uprzednio wykazanych informacji 
MSSF8p29 1. Je˝eli nastàpiła zmiana składu segmentów sprawozdawczych jednostki,

nale˝y wskazaç, czy dokonano przekształcenia odpowiednich pozycji 
z informacji na temat segmentów za wczeÊniejsze okresy. 

2. Je˝eli taka zmiana rzeczywiÊcie nastàpiła, nale˝y dokonaç przekształcenia
informacji za wczeÊniejsze okresy, w tym okresy Êródroczne, chyba ̋ e
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informacje nie sà dost´pne a koszty ich opracowania byłyby nadmierne.
Decyzj´ nale˝y podjàç dla ka˝dej pozycji z wymaganych informacji. 

MSSF8p30 3. Je˝eli nastàpiła zmiana składu segmentów sprawozdawczych jednostki 
a odpowiednich pozycji z informacji segmentów za wczeÊniejsze okresy
nie przekształcono, wówczas jednostka ujawni w roku, w którym zmiana
nast´puje, informacje segmentów za bie˝àcy okres na starej podstawie, 
jak i na nowej podstawie podziału na segmenty (chyba ̋ e niezb´dne
informacje nie sà dost´pne a koszt ich opracowania byłby nadmierny). 

6. Informacje dotyczàce całej jednostki 
MSSF8p31 1. Nale˝y przekazaç nast´pujàce informacje, je˝eli nie wykazano ich w ramach

informacji na temat segmentów sprawozdawczych. 
MSSF8p32 (a) przychody od klientów zewn´trznych dla ka˝dego produktu i usługi 

lub ka˝dej grupy podobnych produktów i usług, chyba ̋ e informacje takie
nie sà dost´pne a koszt ich opracowania byłby nadmierny, w którym 
to przypadku nale˝y wskazaç ten fakt. 

(b) kwoty przychodów bazujàce na przychodach wykazanych 
w sprawozdaniu finansowym. 

MSSF8p33 2. Nale˝y ujawniç nast´pujàce informacje geograficzne, chyba ̋ e informacje 
(a),(b) takie nie sà dost´pne a koszt ich opracowania byłby nadmierny (w którym

to przypadku nale˝y wskazaç ten fakt): 
(a) przychody od klientów zewn´trznych w podziale na tych przypadajàcych

na kraj siedziby jednostki oraz ogółem na wszystkie kraje obce, w których
jednostka generuje przychody. Nale˝y wskazaç podstaw´ przypisywania
przychodów od klientów zewn´trznych do poszczególnych krajów;
Je˝eli przychody od klientów zewn´trznych przypisane do jednego
kraju obcego sà istotne, takie przychody nale˝y ujawniç odr´bnie; oraz 

(b) aktywa trwałe (inne ni˝ instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku
odroczonego, aktywa z tytułu Êwiadczeƒ emerytalnych oraz prawa z tytułu
umów ubezpieczenia) w podziale na te zlokalizowane w kraju siedziby
jednostki oraz te zlokalizowane ogółem w krajach obcych, w których
jednostki posiada aktywa. Je˝eli aktywa w jednym kraju obcym sà istotne,
nale˝y je ujawniç odr´bnie. 

Kwoty aktywów i przychodów odpowiadajà kwotom wykazanym 
w sprawozdaniu finansowym. Jednostka mo˝e dołàczyç, poza powy˝szymi
informacjami, sumy cz´Êciowe w podziale geograficznym na grupy krajów. 

MSSF8p34 3. Nale˝y przedstawiç informacje o zakresie zale˝noÊci jednostki od jej
głównych klientów. Je˝eli przychody z transakcji z jednym zewn´trznym
klientem stanowià 10% lub wi´cej przychodów jednostki, nale˝y ten fakt
ujawniç wraz z całkowitymi kwotami przychodów od ka˝dego takiego
klienta oraz wskazaniem segmentów wykazujàcych przychody. 

Jednostka nie musi wskazywaç nazwy du˝ego klienta ani kwoty przychodów,
którà ka˝dy segment wykazuje od takiego klienta. Grup´ jednostek (bàdê
władze krajowe, stanowe, regionalne, terytorialne, lokalne, obce) pod wspólnà
kontrolà uznaje si´ za jednego klienta. 

7. Inne ujawnienia wynikajàce z MSSF 8 
MSSF5p41(d) 1. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda˝y. Nale˝y ujawniç w okresie, 

w którym składnik aktywów trwałych (lub grupa do zbycia) został
zaklasyfikowany jako przeznaczony do sprzeda˝y lub sprzedany, segment
sprawozdawczy, w którym składnik aktywów trwałych (lub grupa do zbycia)
jest prezentowany. 

7p50(d) 2. Sprawozdanie z przepływów pieni´˝nych. Jednostk´ zach´ca si´, lecz nie
zobowiàzuje, do ujawnienia kwoty przepływów pieni´˝nych z działalnoÊci
operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej ka˝dego segmentu sprawozdawczego.

36p129 3. Utrata wartoÊci. Jednostka wykazujàca informacje wg segmentów zgodnie
z MSSF 8 ujawnia nast´pujàce dane dla ka˝dego segmentu
sprawozdawczego: 
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(a) kwota strat z tytułu utraty wartoÊci uj´tych w wyniku finansowym 
i pozostałych całkowitych dochodach w trakcie okresu; oraz 

(b) kwota odwróceƒ strat z tytułu utraty wartoÊci wykazanych w wyniku
finansowym i pozostałych całkowitych dochodach w trakcie okresu.

36p130(c) (i), 4. Nale˝y ujawniç dla ka˝dej istotnej straty z tytułu utraty wartoÊci wykazanej 
(ii) lub odwróconej w trakcie okresu dla indywidualnego składnika aktywów, 

w tym wartoÊci firmy, lub oÊrodka generujàcego Êrodki pieni´˝ne: 
(a) dla indywidualnego składnika aktywów: 

(i) charakter składnika aktywów; oraz 
(ii) je˝eli jednostka wykazuje informacje wg segmentów zgodnie 

z MSSF 8, segment sprawozdawczy, do którego składnik aktywów
nale˝y; oraz 

36p130(d)(i), (b) dla oÊrodka generujàcego Êrodki pieni´˝ne: 
(ii) (i) charakterystyk´ oÊrodka generujàcego Êrodki pieni´˝ne (tzn. czy jest

to linia produktowa, działalnoÊç gospodarcza, obszar geograficzny
lub segment sprawozdawczy w rozumieniu MSSF 8); oraz 

(ii) kwot´ straty z tytułu utraty wartoÊci wykazanej lub odwróconej wg
kategorii aktywów oraz, je˝eli jednostka sporzàdza informacje 
w podziale na segmenty zgodnie z MSSF 8, wg segmentów
sprawozdawczych. 

D2 Zysk na akcj´ 
33p2,3 1. Jednostka, która ujawnia zysk na akcj´, powinna wyliczyç i ujawniç zysk 

na jednà akcj´, zgodnie z MSR 33. Obowiàzek ujawnienia informacji o zysku
na akcj´ dotyczy jednostek, których akcje zwykłe lub potencjalne akcje zwykłe
znajdujà si´ w publicznym obrocie lub które sà w trakcie wprowadzania
akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych do publicznego obrotu. 

33p66 2. W sprawozdaniu z całkowitych dochodów ujawniç nale˝y podstawowy 
i rozwodniony zysk na akcj´ w odniesieniu do wyniku działalnoÊci
kontynuowanej, przypadajàcego na właÊcicieli akcji zwykłych jednostki
dominujàcej oraz w odniesieniu do wyniku przypadajàcego na właÊcicieli
akcji zwykłych jednostki dominujàcej za dany okres, w podziale na wszystkie
rodzaje akcji zwykłych ró˝niàce si´ prawami do uczestnictwa w zysku
danego okresu. Podstawowe i rozwodnione wskaêniki zysku na akcj´ nale˝y
zaprezentowaç w jednakowy sposób za wszystkie prezentowane okresy. 

33p67 3. Zysk na akcj´ nale˝y zaprezentowaç za wszystkie okresy, za które
prezentuje si´ sprawozdanie z całkowitych dochodów. Je˝eli za co najmniej
jeden okres wykazuje si´ rozwodniony zysk na akcj´, nale˝y go wykazaç za
wszystkie prezentowane okresy, nawet jeÊli jest równy podstawowemu
zyskowi na akcj´. Je˝eli podstawowy i rozwodniony zysk na akcj´ sà równe,
przedstawienie ich obu mo˝na osiàgnàç, prezentujàc je w jednej pozycji
sprawozdania z całkowitych dochodów. 

33p69 4. Nale˝y przedstawiç podstawowy i rozwodniony zysk na akcj´ równie˝
wtedy, gdy kwoty sà ujemne (wyst´puje strata na akcj´). 

5. Ujawniç nale˝y: 
33p70(a) (a) kwoty zastosowane w liczniku podstawowego i rozwodnionego wskaênika

zysku na akcj´ i uzgodnienie tych kwot z kwotami wyniku przypadajàcymi
na jednostk´ dominujàcà za dany okres. Uzgodnienie powinno
przedstawiaç wpływ poszczególnych kategorii instrumentów na zysk 
na akcj´; 

33p70(b) (b) Êrednià wa˝onà liczb´ akcji zwykłych zastosowanà w mianownikach
podstawowego i rozwodnionego wskaênika zysku na akcj´ oraz wzajemne
uzgodnienie tych mianowników. Uzgodnienie powinno przedstawiaç
wpływ poszczególnych kategorii instrumentów na zysk na akcj´; oraz 

33p70(c) (c) instrumenty (w tym akcje podlegajàce warunkowej emisji), które mogłyby
w przyszłoÊci potencjalnie rozwodniç podstawowy zysk na akcj´, lecz
których nie uwzgl´dniono w wyliczeniu rozwodnionego zysku na akcj´,
poniewa˝ w prezentowanym okresie (prezentowanych okresach) nie majà
charakteru rozwadniajàcego.
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33p70(d) 6. Nale˝y przedstawiç opis innych transakcji dotyczàcych akcji zwykłych 
lub potencjalnych akcji zwykłych poza rozliczanymi zgodnie z MSR 33 par. 64,
które wystàpiły po dniu bilansowym i które znaczàco zmieniłyby liczb´ akcji
zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych na koniec okresu, gdyby wystàpiły
przed zakoƒczeniem okresu sprawozdawczego. Przykłady znaleêç mo˝na
w MSR 33 par. 71.

33p72 7. Instrumenty finansowe generujàce potencjalne akcje zwykłe mogà zawieraç
warunki wpływajàce na pomiar podstawowego i rozwodnionego zysku 
na akcj´. Warunki te mogà decydowaç o tym, czy potencjalne akcje zwykłe
majà wpływ rozwadniajàcy, a co si´ z tym wià˝e, o ich wpływie na Êrednià
wa˝onà liczb´ akcji i ewentualne stàd wynikajàce korekty wyniku
przypadajàcego na właÊcicieli. Zach´ca si´ do ujawniania warunków takich
instrumentów finansowych, je˝eli nie jest to wymagane (zob. MSSF 7). 

33p73 8. Je˝eli oprócz podstawowego i rozwodnionego zysku na akcj´ jednostka
ujawnia dodatkowe wskaêniki na akcj´, wykorzystujàc wykazywanà pozycj´
sprawozdania z całkowitych dochodów ni˝ wymagana przez MSR 33,
wskaêniki takie wyliczaç nale˝y przy wykorzystaniu Êredniej wa˝onej liczby
akcji zwykłych, ustalonej zgodnie z tym standardem. Podstawowe
i rozwodnione wskaêniki na akcj´ nale˝y ujawniç tak samo jak pozostałe
wskaêniki zaprezentowane w informacji dodatkowej. Nale˝y wskazaç
podstaw´ ustalenia kwoty wykazywanej w liczniku (licznikach), w tym
informacj´ o tym, czy kwoty na jednà akcj´ sà przed czy po opodatkowaniu.
Je˝eli wykorzystuje si´ składnik sprawozdania z całkowitych dochodów,
który nie jest wykazywany jako odr´bna pozycja, przedstawiç nale˝y
uzgodnienie pomi´dzy wykorzystywanym składnikiem a pozycjà
wykazywanà w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
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E Dodatkowe wymogi informacyjne obowiàzujàce
ubezpieczycieli 

MSSF4p36 1. Nale˝y ujawniç informacje, które identyfikujà i objaÊniajà kwoty zamieszczone
w sprawozdaniu finansowym, wynikajàce z umów ubezpieczeniowych.
Ujawniç nale˝y co najmniej nast´pujàce informacje: 

MSSF4p37 (a) zasady rachunkowoÊci dotyczàce umów ubezpieczeniowych 
oraz odnoÊnych aktywów, zobowiàzaƒ, przychodów i kosztów; 

(b) uj´te aktywa, zobowiàzania, dochody i koszty (a tak˝e, je˝eli
ubezpieczyciel prezentuje sprawozdanie z przepływów pieni´˝nych
sporzàdzony metodà bezpoÊrednià, przepływy pieni´˝ne) z tytułu umów
ubezpieczeniowych. Je˝eli ubezpieczyciel jest cedentem, powinien
ujawniç nast´pujàce informacje: 
(i) zyski i straty uj´te w wyniku finansowym z tytułu zakupu reasekuracji;

oraz 
(ii) je˝eli cedent odracza i amortyzuje zyski i straty z tytułu zakupu

reasekuracji – kwot´ amortyzacji za dany okres oraz kwoty, 
które pozostajà niezamortyzowane na poczàtek i koniec okresu; 

(c) proces wykorzystywany do ustalenia zało˝eƒ, które majà najwi´kszy
wpływ na pomiar uj´tych kwot opisanych w podpunkcie 

(b) powy˝ej; je˝eli to mo˝liwe ze wzgl´dów praktycznych, nale˝y równie˝
ujawniç liczbowy aspekt tych zało˝eƒ; 

(d) wpływ zmian zało˝eƒ wykorzystywanych do wyceny aktywów i zobowiàzaƒ
ubezpieczeniowych, z osobnà prezentacjà wpływu ka˝dej zmiany,
która wywiera istotny wpływ na sprawozdanie finansowe; oraz 

(e) uzgodnienia zmian stanu zobowiàzaƒ ubezpieczeniowych, aktywów
reasekuracyjnych oraz ewentualnych odnoÊnych, rozliczanych w czasie,
kosztów akwizycji. 

MSSF4p38 2. Nale˝y ujawniç informacje pomagajàce u˝ytkownikom zrozumieç kwot´,
rozło˝enie w czasie i pewnoÊç wystàpienia przyszłych przepływów
pieni´˝nych z tytułu umów ubezpieczeniowych. Ujawniç nale˝y co najmniej
nast´pujàce informacje: 

MSSF4p39 (a) cele zarzàdzania ryzykiem wynikajàcym z umów ubezpieczeniowych
oraz polityk´ w zakresie ograniczania tego ryzyka; 

(b) [usuni´to w standardzie] 
(c) informacje o ryzyku ubezpieczeniowym (zarówno przed uwzgl´dnieniem,

jak i po uwzgl´dnieniu ograniczenia ryzyka przez reasekuracj´), w tym
informacje o: 
(i) wra˝liwoÊci wyniku i kapitału własnego na zmiany zmiennych

wywierajàcych na nie istotny wpływ (zob. MSSF 4 par. 39A); 
(ii) koncentracji ryzyka ubezpieczeniowego, w tym opis, w jaki sposób

kierownictwo ustala koncentracj´, oraz opis wspólnej cechy
okreÊlajàcej ka˝dà koncentracj´ (na przykład rodzaj ubezpieczonego
zdarzenia, obszar geograficzny lub waluta); 

(iii) faktycznych szkodach w porównaniu z wczeÊniejszymi
oszacowaniami (trendy w zakresie likwidacji szkód). Informacje 
o rozwoju sytuacji w zakresie szkód powinny si´gaç w przeszłoÊç
a˝ do okresu, w którym pojawiła si´ najstarsza istotna szkoda, 
w odniesieniu do której nadal wyst´puje niepewnoÊç co do kwoty 
i terminu wypłaty odszkodowania, nie dalej jednak ni˝ 10 lat wstecz.
Ubezpieczyciel nie musi ujawniaç informacji o tych szkodach, 
w przypadku których niepewnoÊç co do kwoty i terminu wypłaty
odszkodowania wyst´puje zwykle nie dłu˝ej ni˝ rok; 

(d) informacje o ryzyku kredytowym, ryzyku płynnoÊci i ryzyku rynkowym,
których wymagałby MSSF 7 par. 31-42, gdyby umowy ubezpieczeniowe
podlegały postanowieniom MSSF 7: 
(i) ubezpieczyciel nie musi przedstawiaç analizy wiekowej wymaganej

przez MSSF par. 39(a), je˝eli ujawnia informacje o szacowanym
terminie wypływów pieni´˝nych netto wynikajàcych z uj´tych
zobowiàzaƒ z tytułu ubezpieczeƒ. Mo˝e to przyjàç postaç analizy
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uj´tych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej kwot według
oszacowanych terminów; oraz

(ii) je˝eli ubezpieczyciel stosuje alternatywnà metod´ zarzàdzania
wra˝liwoÊcià na warunki rynkowe, na przykład analiz´ wartoÊci
wbudowanej, mo˝e wykorzystaç t´ analiz´ wra˝liwoÊci, aby spełniç
wymóg zawarty w MSSF 7 par. 40(a). Ubezpieczyciel taki powinien
równie˝ przedstawiç informacje wymagane przez MSSF 7 par. 41; oraz 

(e) informacje o nara˝eniu na ryzyko rynkowe z tytułu instrumentów
pochodnych wbudowanych w zasadniczà umow´ ubezpieczeniowà,
je˝eli ubezpieczyciel nie ma obowiàzku ani nie wycenia wbudowanych
instrumentów pochodnych według wartoÊci godziwej. 

3. Aby spełniç wymogi MSSF 7 par. 39(c)(i), nale˝y ujawniç albo (a), albo (b)
poni˝ej: 
(a) analiz´ wra˝liwoÊci, która wykazuje, jaki wpływ na wynik finansowy 

i kapitał własny miałyby ewentualne zmiany odpowiedniej zmiennej
ryzyka, które zgodnie z rozsàdkiem sà mo˝liwe na dzieƒ bilansowy,
metody i zało˝enia przyj´te w sporzàdzaniu analizy wra˝liwoÊci, a tak˝e
wszelkie zmiany przyj´tych metod i zało˝eƒ w porównaniu z ubiegłym
okresem. Je˝eli jednak ubezpieczyciel zastosuje alternatywnà metod´
zarzàdzania wra˝liwoÊcià na warunki rynkowe, na przykład analiz´
wartoÊci wbudowanej, mo˝e spełniç ten wymóg poprzez ujawnienie tej
alternatywnej analizy wra˝liwoÊci oraz wymogów informacyjnych
zawartych w MSSF 7 par. 41; lub 

(b) informacje jakoÊciowe na temat wra˝liwoÊci oraz informacje na temat
warunków umów ubezpieczeniowych, które majà istotny wpływ na kwot´,
terminy oraz niepewnoÊç przyszłych przepływów pieni´˝nych
ubezpieczyciela.

MSSF7p30 4. Niektóre aktywa i zobowiàzania finansowe zawierajà uznaniowy element
partycypacyjny okreÊlony w MSSF 4. Je˝eli jednostka nie jest w stanie
wiarygodnie okreÊliç wartoÊci godziwej takiego elementu, nale˝y to ujawniç,
wraz z opisem umowy, jej wartoÊcià bilansowà, wyjaÊnieniem, dlaczego 
nie mo˝na wiarygodnie okreÊliç jego wartoÊci godziwej, informacjami na temat
rynku na dany instrument, informacjà o tym, czy i w jaki sposób jednostka
zamierza zbyç ten instrument oraz, jeÊli nie mo˝na było uprzednio wiarygodnie
okreÊliç wartoÊci godziwej instrumentów finansowych, które obecnie sà
wyłàczane z bilansu, nale˝y ujawniç ten fakt, ich wartoÊç bilansowà na dzieƒ
wyłàczenia z bilansu, a tak˝e kwot´ uj´tych zysków lub strat. 

Zastosowanie testu adekwatnoÊci zobowiàzania (MSSF 4 par. 15-19) do takich
informacji porównawczych mo˝e nie byç mo˝liwe ze wzgl´dów praktycznych,
lecz jest mało prawdopodobne, aby było niemo˝liwe zastosowanie do nich
pozostałych wymogów MSSF 4 par. 10-35. MSR 8 zawiera definicj´
„niepraktycznoÊci". 

MSSF4p44 5. Stosujàc MSSF 4 par. 39 (c)(iii) - ujawnianie faktycznych szkód w porównaniu
z poprzednimi oszacowaniami - jednostka nie musi ujawniaç informacji 
o rozwoju sytuacji w zwiàzku ze szkodami, które wystàpiły dawniej ni˝ pi´ç
lat przed koƒcem pierwszego roku obrotowego, w którym stosuje MSSF 4. 

6. Je˝eli przy stosowaniu MSSF 4 po raz pierwszy sporzàdzenie informacji 
o rozwoju sytuacji w zwiàzku ze szkodami, jakie wystàpiły przed poczàtkiem
pierwszego okresu, za który jednostka prezentuje pełne informacje
porównawcze zgodne z MSSF 4, nie jest mo˝liwe ze wzgl´dów
praktycznych, nale˝y to ujawniç. 

39p103B, Zmiany do MSR 39 i MSSF4 „Umowy gwarancji finansowych" zostały 
MSSF4p41A wprowadzone w sierpniu 2005 r. Do MSR 39 i MSSF 4 dodano nowà

definicj´ umów gwarancji finansowych. Wymagania dotyczàce ujawniania
informacji odnoÊnie gwarancji finansowych zamieszczono w cz´Êci A8.17.

T-ND-N ODS.
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F Wymogi informacyjne programów Êwiadczeƒ
emerytalnych 

26p13 1. W raporcie sporzàdzanym przez program okreÊlonych składek nale˝y
zawrzeç nast´pujàce informacje: (a) zestawienie aktywów netto słu˝àcych
realizacji Êwiadczeƒ; oraz (b) opis polityki finansowania. 

26p17,35(d) 2. Raport programu okreÊlonych Êwiadczeƒ powinien zawieraç: 
(a) zestawienie przedstawiajàce: 

(i) aktywa netto słu˝àce realizacji Êwiadczeƒ; 
(ii) aktuarialnà wartoÊç bie˝àcà przyrzeczonych Êwiadczeƒ emerytalnych,

w podziale na Êwiadczenia nabyte i jeszcze nienabyte; oraz 
(iii) wynikajàce z powy˝szych wielkoÊci nadwy˝k´ lub niedobór; albo 

(b) zestawienie aktywów netto słu˝àcych realizacji Êwiadczeƒ zawierajàce: 
(i) not´ ujawniajàcà aktuarialnà wartoÊç bie˝àcà przyrzeczonych

Êwiadczeƒ emerytalnych, w podziale na Êwiadczenia nabyte i jeszcze
nie nabyte; albo 

(ii) odsyłacz do tych informacji w towarzyszàcym raporcie aktuarialnym. 

26p35(a) 3. W zestawieniu aktywów netto słu˝àcych realizacji Êwiadczeƒ nale˝y
ujawniaç nast´pujàce informacje: 
(a) odpowiednio sklasyfikowane aktywa na koniec okresu; 
(b) podstaw´ wyceny aktywów; 
(c) szczegółowe dane dotyczàce ewentualnych pojedynczych inwestycji

przekraczajàcych odpowiednio 5% wartoÊci aktywów netto słu˝àcych
realizacji Êwiadczeƒ lub 5% jakiejkolwiek kategorii lub rodzaju papierów
wartoÊciowych; 

(d) dane dotyczàce ewentualnych inwestycji w jednostce pracodawcy; oraz
(e) zobowiàzania inne ni˝ aktuarialna wartoÊç bie˝àca przyrzeczonych

Êwiadczeƒ emerytalnych. 

26p34(a) 4. Sprawozdanie programu Êwiadczeƒ emerytalnych, niezale˝nie od tego, 
26p35(b) czy jest to program okreÊlonych Êwiadczeƒ, czy okreÊlonych składek,

powinno równie˝ zawieraç nast´pujàce informacje: 
(a) zestawienie zmian stanu aktywów netto słu˝àcych realizacji Êwiadczeƒ,

w tym: 
(i) składki pracodawcy; 
(ii) składki pracowników; 
(iii) przychody z inwestycji (takie jak odsetki i dywidendy); 
(iv) pozostałe przychody; 
(v) Êwiadczenia wypłacone lub nale˝ne (w podziale, na przykład, 

na Êwiadczenia emerytalne, Êwiadczenia na wypadek Êmierci 
lub kalectwa oraz płatnoÊci ryczałtowe); 

(vi) koszty administracyjne; 
(vii) pozostałe koszty; 
(viii) podatek dochodowy; 
(ix) zyski i straty na sprzeda˝y inwestycji; 
(x) zmiany wartoÊci inwestycji; oraz 
(xi) transfery z innych programów oraz do innych programów; 

26p13,35(c) (b) opis polityki finansowania; 
26p34(b) (c) opis wa˝niejszych stosowanych zasad rachunkowoÊci; 
26p36,34(c) (d) opis programu, w tym nast´pujàce dane, oraz ich zmiany w trakcie okresu:

(i) nazwy pracodawców; 
(ii) grupy pracowników obj´te programem; 
(iii) liczba uczestników programu otrzymujàcych Êwiadczenia; 
(iv) liczba pozostałych uczestników (odpowiednio sklasyfikowanych); 
(v) rodzaj programu (okreÊlonych składek czy okreÊlonych Êwiadczeƒ);
(vi) informacje, czy uczestnicy wpłacajà składki na rzecz programu; 
(vii) opis Êwiadczeƒ emerytalnych przyrzeczonych uczestnikom; 
(viii) opis zasad ewentualnego rozwiàzania programu; oraz 
(ix) zmiany ww. pozycji w trakcie okresu obj´tego sprawozdaniem; oraz
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26p32 (e) w odniesieniu do inwestycji programu, których wartoÊci godziwej 
nie mo˝na oszacowaç, podaç nale˝y powód niezastosowania wartoÊci
godziwej. 

Wskazówki co do informacji do ujawnienia znaleêç mo˝na 
w MSR 26 par. 16, 22 i 36.

26p35(e) 5. W odniesieniu do programów okreÊlonych Êwiadczeƒ ujawniç nale˝y
nast´pujàce informacje: 
(a) poczynione znaczàce zało˝enia aktuarialne; 

26p17 (b) dat´ ostatniej wyceny aktuarialnej; 
26p35(e) (c) metod´ zastosowanà do wyceny wartoÊci bie˝àcej przyrzeczonych

Êwiadczeƒ emerytalnych; 
26p18 (d) skutki zmian zało˝eƒ aktuarialnych, które wywarły znaczàcy wpływ 

na aktuarialnà wartoÊç bie˝àcà przyrzeczonych Êwiadczeƒ
emerytalnych; oraz 

26p19 (e) objaÊnienie zwiàzku pomi´dzy aktuarialnà wartoÊcià bie˝àcà
przyrzeczonych Êwiadczeƒ emerytalnych a aktywami netto słu˝àcymi
realizacji Êwiadczeƒ.
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Lista kontrolna informacji do ujawnienia 2012 

Cz´Êç G
Sugerowane informacje do ujawnienia w analizie finansowej

niewchodzàcej w skład sprawozdania finansowego
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G Sugerowane informacje do ujawnienia w analizie
finansowej niewchodzàcej w skład sprawozdania
finansowego 

UN, 1p13 1. Poza sprawozdaniem finansowym, przedstawiç nale˝y analiz´ finansowà,
opisujàcà: 
(a) główne czynniki wpływajàce na wyniki jednostki, w tym zmiany 

w Êrodowisku, w którym jednostka prowadzi działalnoÊç, reakcje jednostki
na te zmiany i ich skutki, a tak˝e polityk´ inwestycyjnà jednostki słu˝àcà
utrzymywaniu i dalszej poprawie wyników, w tym jej polityk´ w zakresie
dywidend; 

(b) êródła finansowania jednostki i zało˝ony poziom stopy zadłu˝enia; oraz 
(c) zasoby jednostki nieuj´te w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

sporzàdzonym według MSSF. 

UN, 1p14 2. Poza sprawozdaniem finansowym, przedstawiç nale˝y raporty o wpływie
jednostki na Êrodowisko naturalne, sprawozdania o wytworzonej wartoÊci
dodanej itp., je˝eli zarzàd uznał, ̋ e pomogà one ich u˝ytkownikom 
w podejmowaniu decyzji gospodarczych. MSSF nie zawierajà wymogów
co do treÊci sprawozdaƒ z działalnoÊci jednostki lub komentarza finansowego.
OkreÊlajà je zwykle przepisy i regulacje danego kraju. Spółki mogà
prezentowaç, poza sprawozdaniem finansowym, analiz´ finansowà
sporzàdzonà przez zarzàd, opisujàcà i objaÊniajàcà główne cechy wyników
finansowych i sytuacji finansowej jednostki oraz główne obszary niepewnoÊci.

Standard IOSCO dotyczàcy analiz operacyjno-finansowych dla potrzeb
prospektów emisyjnych 

W1998 r. IOSCO wydało „Mi´dzynarodowe standardy ujawniania informacji
o ofertach zagranicznych oraz pierwszych notowaniach emitentów
zagranicznych", zawierajàce zalecane standardy co do ujawniania informacji,
w tym standardy dotyczàce analizy operacyjno-finansowej, a tak˝e omówienia
widoków na przyszłoÊç. Standardy IOSCO dotyczàce prospektów emisyjnych
nie sà obowiàzkowe, b´dà jednak w coraz wi´kszym stopniu uwzgl´dniane
przez obowiàzujàce w poszczególnych krajach wymogi giełdowe
odnoszàce si´ do prospektów i raportów rocznych. Poni˝ej przytaczamy treÊç
standardu IOSCO dotyczàcego analiz operacyjno-finansowych i prospektów:

Omówiç nale˝y sytuacj´ finansowà Spółki, zmiany sytuacji finansowej 
oraz wyniki finansowe za ka˝dy rok obrotowy i okresy Êródroczne, za które
nale˝y sporzàdzaç sprawozdania finansowe, w tym przyczyny istotnych
zmian zachodzàcych w poszczególnych latach w odniesieniu 
do poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, w zakresie
niezb´dnym do zrozumienia działalnoÊci Spółki jako całoÊci. Prezentowane
informacje powinny równie˝ dotyczyç wszystkich odr´bnych segmentów
Spółki. Podaç nale˝y informacje okreÊlone poni˝ej, a tak˝e inne informacje,
które sà niezb´dne do zrozumienia przez inwestora sytuacji finansowej
Spółki, zmian sytuacji finansowej oraz wyników finansowych. 

1. Wynik na działalnoÊci operacyjnej. Podaç nale˝y informacje dotyczàce 
znaczàcych czynników, w tym nietypowych lub rzadkich zdarzeƒ bàdê nowych
trendów, w istotny sposób wpływajàcych na wynik Spółki na działalnoÊci
operacyjnej, okreÊlajàc ten wpływ. Opisaç nale˝y wszelkie inne znaczàce
pozycje przychodów lub kosztów niezb´dne do zrozumienia wyniku Spółki.
(a) Je˝eli sprawozdanie finansowe ujawnia informacje o istotnych zmianach

w sprzeda˝y lub przychodach netto, nale˝y przedstawiç opis zakresu,
w jakim zmiany te powstały w wyniku zmian cen, wolumenu bàdê iloÊci
sprzedawanych produktów lub usług, bàdê te˝ w wyniku wprowadzenia
nowych produktów lub usług. 

(b) Je˝eli jest istotny, opisaç nale˝y wpływ inflacji. Je˝eli waluta prezentacji
sprawozdania finansowego to waluta kraju, w którym wyst´powała
hiperinflacja, ujawniç nale˝y fakt zaistnienia takiej inflacji, dane o rocznym
poziomie inflacji za ostatnie pi´ç lat oraz omówienie wpływu hiperinflacji
na działalnoÊç spółki.
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(c) Nale˝y podaç informacje o wpływie zmian kursów walut na Spółk´, je˝eli
jest istotny, oraz o stopniu, w jakim inwestycje netto wyra˝one w walutach
obcych zabezpieczone sà kredytami i po˝yczkami walutowymi oraz innymi
instrumentami zabezpieczajàcymi. 

(d) Podaç nale˝y informacje o czynnikach gospodarczych, fiskalnych,
monetarnych lub politycznych, które w istotny sposób, poÊrednio 
lub bezpoÊrednio, wpłyn´ły lub mogłyby wpłynàç na działalnoÊç 
Spółki lub inwestycje akcjonariuszy z danego kraju. 

2. PłynnoÊç i kapitały. Podaç nale˝y nast´pujàce informacje: 
(a) informacje dotyczàce płynnoÊci spółki (zarówno krótko-, jak 

i długoterminowej), w tym: 
(i) opis wewn´trznych i zewn´trznych êródeł płynnoÊci oraz zwi´złe

omówienie wszelkich istotnych niewykorzystywanych êródeł
płynnoÊci. ZamieÊciç nale˝y oÊwiadczenie spółki, ˝e jej zdaniem
kapitał obrotowy zaspokaja obecne potrzeby spółki lub, je˝eli nie
zaspokaja, w jaki sposób planuje pozyskaç brakujàcy kapitał
obrotowy; 

(ii) ocen´ êródeł i poziomu przepływów pieni´˝nych Spółki, w tym
charakteru i zakresu ewentualnych prawnych i ekonomicznych
ograniczeƒ zdolnoÊci jednostek zale˝nych do przekazywania spółce
funduszy w formie dywidend pieni´˝nych, kredytów, po˝yczek, 
a tak˝e wpływu, jaki tego rodzaju ograniczenia miały lub oczekuje si´,
˝e b´dà miały na zdolnoÊç jednostki do wywiàzywania si´ 
ze zobowiàzaƒ pieni´˝nych; oraz 

(iii) informacje o poziomie kredytów i po˝yczek na koniec okresu
podlegajàcego przeglàdowi, sezonowoÊci wymogów kredytowych
oraz strukturze zapadalnoÊci kredytów i po˝yczek, a tak˝e 
o przyznanych limitach kredytowych, wraz z opisem ewentualnych
ograniczeƒ co do ich wykorzystywania; 

(b) informacje dotyczàce rodzaju wykorzystywanych instrumentów
finansowych, struktury zapadalnoÊci instrumentów dłu˝nych, struktury
walutowej i odsetkowej. Omówienie powinno równie˝ obejmowaç
polityk´ i cele dotyczàce finansowania oraz gospodarki pieni´˝nej,
wyra˝ajàce si´ poprzez sposób, w jaki kontroluje si´ czynnoÊci zwiàzane
z gospodarkà pieni´˝nà; waluty, w których posiada si´ Êrodki pieni´˝ne;
zakres, w jakim kredyty i po˝yczki posiadajà stałe oprocentowanie, 
oraz wykorzystywanie instrumentów finansowych w celach
zabezpieczajàcych; 

(c) informacje dotyczàce istotnych zobowiàzaƒ Spółki do poniesienia
nakładów inwestycyjnych – na koniec ostatniego roku obrotowego 
oraz ka˝dego nast´pnego okresu Êródrocznego, a tak˝e okreÊlenie
ogólnego celu takich zobowiàzaƒ i przewidywanych êródeł finansowania
potrzebnych do wywiàzania si´ z nich. 

3. Prace badawcze i rozwojowe, patenty, licencje itp. Nale˝y podaç opis polityki
spółki w zakresie prac badawczych i rozwojowych w ostatnich trzech latach,
a je˝eli jest ona istotna, kwot´ wydanà przez Spółk´ w ka˝dym z trzech
ostatnich lat obrotowych na finansowanie działalnoÊci badawczo-rozwojowej.

4. Informacje o trendach. Spółka powinna okreÊliç najwa˝niejsze najnowsze 
trendy w produkcji, sprzeda˝y i zapasach, stanie wielkoÊci zamówieƒ,
kosztach i cenach sprzeda˝y, jakie wystàpiły od ostatniego roku obrotowego.
Spółka powinna równie˝ omówiç, przynajmniej w odniesieniu do bie˝àcego
roku obrotowego, wszelkie znane jej trendy, obszary niepewnoÊci, ̋ àdania,
przyszłe zobowiàzania lub zdarzenia, które z wystarczajàcym
prawdopodobieƒstwem wywrà istotny wpływ na przychody Spółki netto 
ze sprzeda˝y, wynik na kontynuowanej działalnoÊci, rentownoÊç, płynnoÊç
lub zasoby kapitałowe, bàdê te˝ te, które sprawiałyby, ̋ e wykazywane
informacje finansowe nie byłyby miarodajnym wyznacznikiem przyszłych
wyników na działalnoÊci operacyjnej lub sytuacji finansowej.
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„Lista kontrolna informacji do ujawnienia według MSSF – 2012" to opracowanie o charakterze informacyjnym.
Jakkolwiek doło˝ono wszelkich staraƒ, aby zapewniç ich dokładnoÊç, informacje przedstawione w niniejszym
opracowaniu mogà byç niepełne, zaÊ niektóre informacje istotne dla danego czytelnika mogły zostaç pomini´te.
W szczególnoÊci niniejsza lista kontrolna nie stanowi wyczerpujàcego studium wszystkich aspektów MSSF 
ani nie mo˝e zastàpiç lektury samych standardów i interpretacji przy rozwiàzywaniu konkretnych problemów.
PricewaterhouseCoopers nie bierze na siebie odpowiedzialnoÊci za straty poniesione przez jakiekolwiek osoby 
z tytułu podj´cia lub powstrzymania si´ od działania na podstawie jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej
liÊcie kontrolnej. Czytelnicy nie powinni podejmowaç jakichkolwiek działaƒ na podstawie niniejszej listy kontrolnej
bez zasi´gni´cia specjalistycznej opinii.



2012 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrze˝one. W tym dokumencie nazwa “PwC” odnosi si´ do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzàcej w skład 
sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których ka˝da stanowi odr´bny i niezale˝ny podmiot prawny.


