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O co chodzi?
RMSR opublikowała materiały edukacyjne 
mające pomóc jednostkom sporządzającym 
sprawozdania finansowe w zastosowaniu  
MSSF 13 „Wycena do wartości godziwej”  
przy wyliczaniu wartości godziwej 
nienotowanych instrumentów kapitałowych 
zgodnie z MSSF 9 „Instrumenty finansowe”  
lub MSR 39 „Instrumenty finansowe: 
ujmowanie i wycena”.
Pracownicy Fundacji MSSF przygotowali te 
materiały we współpracy z pracownikami RSRF 
(ang. FASB) oraz grupą specjalistów  
ds. wyceny, którzy dokonują wycen wg wartości 
godziwej w różnych krajach na całym świecie.
Materiały te mają charakter edukacyjny i nie są 
wiążące, jednak powinny okazać się pomocne 
dla inwestorów wyceniających nienotowane 
instrumenty kapitałowe do wartości godziwej.
Co się znajduje w tych materiałach?
Materiały zawierają ogólne przykłady 
zastosowania technik wyceny w kontekście 
zastosowania MSSF 13. Wytyczne te  
w założeniu nie są kompleksowe, więc mogą 
okazać się niewystarczająco szczegółowe dla 
osób niebędących specjalistami ds. wyceny, 
które muszą zmierzyć się ze skomplikowanymi 
wycenami dla celów sprawozdawczości 
finansowej.
Materiały, podobnie jak sam MSSF 13,  
nie rekomendują żadnej konkretnej techniki 
wyceny. Przypominają one użytkownikowi,  
że zarówno wybór, jak i zastosowanie techniki 
wyceny wymagają osądu.

Omawiane materiały wyjaśniają i ilustrują 
zastosowanie:
• podejścia rynkowego;
• podejścia dochodowego; oraz
• metody skorygowanych aktywów netto.
Załącznik zawiera wykaz innych materiałów,  
w których jednostki sporządzające 
sprawozdania finansowe mogą znaleźć  
bardziej szczegółowe informacje na ten temat.
Kogo to dotyczy?
Materiały te mogą być przydatne dla każdego, 
kto wycenia nienotowane instrumenty 
kapitałowe do wartości godziwej zgodnie  
z MSSF 9 / MSR 39.
Co dalej?
Pracownicy planują opracowanie dalszych 
materiałów edukacyjnych pomagających  
w stosowaniu MSSF 13. Następnym tematem, 
jakim planują się zająć, jest zastosowanie 
zasady „najwyższego i najkorzystniejszego 
wykorzystania” (ang. „highest and best use”)  
w odniesieniu do aktywów niefinansowych.

Na gorąco
Biuletyn PwC na temat MSSF
RMSR (ang. IASB) publikuje materiały edukacyjne na temat wyceny 
nienotowanych instrumentów kapitałowych do wartości godziwej



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

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

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

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

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

© 2012 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa „PwC” odnosi się  
do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited,  
z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.


