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O WIADCZENIE KIEROWNICTWA
Wedle naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporz dzone
zostały zgodnie z obowi zuj cymi zasadami rachunkowo ci oraz

odzwierciedlaj

w sposób

rzetelny i jasny sytuacj maj tkow i finansow emitenta i jego wynik finansowy.
Sprawozdanie zarz du zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osi gni

oraz sytuacji emitenta w tym

opis podstawowych ryzyk i zagro e .
Podmiot uprawniony do badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z
przepisami prawa oraz podmiot i biegli rewidenci dokonuj cy badania sprawozdania finansowego
spełniali warunki do wyra enia bezstronnej i niezale nej opinii o badaniu, zgodnie z wła ciwymi
przepisami prawa krajowego.

Podpisy Członków Zarz du

...........................................................
Tomasz Kurzewski – Prezes Zarz du

...........................................................
Dorota Michalak-Kurzewska
Wiceprezes Zarz du

...........................................................
Gra yna Goł biowska - Członek Zarz du

...........................................................
Paweł Tobiasz – Członek Zarz du
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ATM GRUPA S.A. za rok 2005
Noty
Działalno kontynuowana
Przychody z działalno ci operacyjnej
Koszt własny sprzeda y
Zysk (strata) brutto ze sprzeda y
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzeda y
Koszty ogólnego zarz du
w tym: wynagrodzenie Zarz du i RN
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk na działalno ci operacyjnej
Przychody finansowe
w tym:- dywidendy od jednostek zale nych
Koszty finansowe
Zysk/strata na zbyciu jednostki zale nej
Zysk/strata brutto
Podatek dochodowy

1
2

2
36

4
31
5

Zysk (strata) z działalno ci kontynuowanej
DZIAŁALNO

ZANIECHANA
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Strata z działalno ci zaniechanej
Zysk (strata) netto

rednia wa ona liczba akcji zwykłych
rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Działalno kontynuowana
Zysk (strata) na jedn akcj zwykł
- podstawowy
- rozwodniony

8

Działalno kontynuowana i zaniechana
Zysk (strata) na jedn akcj zwykł
- podstawowy
- rozwodniony
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2005

2004

70.360
53.895
16.465
421
4.640
905
828
11.418

50.405
37.981
12.424
110
4.480
887
374
7.680

1.435
64
421
571
11.861
2.339

1.984
199
9.465
1.933

9.522

7.532

-

-

-

-

9.522

7.532

3.600
3.600

3.600
3.600

2,65
2,65
2,65

2,09
2,09
2,09

2,65
2,65
2,65

2,09
2,09
2,09
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BILANS ATM GRUPA S.A. na dzie 31 grudnia 2005
Noty
Aktywa trwałe
Inne warto ci niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nale no ci długoterminowe
Inwestycje w jednostkach zale nych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
Inne rozliczenia mi dzyokresowe

31.12.2005

31.12.2004

193
6.065
3.019
18.896
710
6
28.889

406
11.662
15.816
762

14

397

2.229

16

29.594
21.412
161
51.564

14.042
6.082
20.019
195
42.567

80.453

71.213

25

7.200

7.200

26
27
30

42.407
275
16.571

42.407
275
9.749

66.453

59.631

481
814
1.295

131
574
705

11.118
1.014
573
12.705

7.397
1.244
2.236
10.877

Zobowi zania razem

14.000

11.582

Pasywa ogółem

80.453

71.213

9
10
11
12
21

28.646

Aktywa obrotowe
Zapasy
Nale no ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
nale no ci
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa obrotowe

17

Aktywa ogółem
Kapitały
Kapitał zakładowy
Nadwy ka ze sprzeda y akcji powy ej ich warto ci
nominalnej
Kapitał z aktualizacji wyceny
Niepodzielony wynik finansowy
Kapitał własny razem
Zobowi zania długoterminowe i rezerwy
Zobowi zania finansowe
Kredyty bankowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
Zobowi zania długoterminowe i rezerwy razem

Zobowi zania krótkoterminowe
Zobowi zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowi zania
Zobowi zania podatkowe
Kredyty i po yczki krótkoterminowe
Krótkoterminowa cz
po yczek długoterminowych
Rezerwy krótkoterminowe
Zobowi zania krótkoterminowe razem

21

24
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RACHUNEK ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ATM GRUPA S.A. za okres 01.01-31.12.2005 r.

Kapitał
podstawowy

Saldo na 31.12.2003
Zmiany w zasadach (polityce)
rachunkowo ci
Saldo na 31.12.2003 po
przekształceniu
Zmiany w kapitale własnym w
okresie 01.01-31.12. 2004
Zysk (strata) netto za 01.0131.12.2004 r.
Ogólny zysk (strata) netto
Dywidendy
Emisja akcji
Wyemitowane opcje na akcje
Saldo na 31.12.2004

Zmiany w kapitale własnym w
okresie 01.01-31.12.2005
Saldo na 01.01.2005 r.
Zysk (Strata) netto za 01.0131.12.2005
Ogólny zysk (strata) netto
Dywidendy
Emisja akcji
Wyemitowane opcje na akcje
Saldo na 31.12.2005

Pozostałe
kapitały

Nadwy ka ze
sprzeda y akcji
powy ej ich
warto ci
nominalnej

Niepodzielny
wynik
finansowy

Kapitał własny
razem

4.600

275

-

3.412

8.287

-

-

-

353

353

4.600

275

-

3.765

8.640

4.600
2.600
7.200

275
275

42.407
42.407

7.532
11.297
1.548
9.749

7.532
16.172
1.548
45.007
59.631

7.200

275

42.407

9.749

59.631

7.200
7.200

275
275

42.407
42.407

9.522
19.271
2.700

9.522
69.153
2.700

16.571

66.453
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI

NYCH ATM GRUPA S.A. za 2005 rok
Noty

01.01-31.12.2005

01.01-31.12.2004

Przepływy rodków pieni nych z działalno ci
operacyjnej
Zysk ( strata) netto

9.522

7.532

-4.871

86

2.000

2.031

77

-385

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

-592

-78

Zysk (strata) z działalno ci inwestycyjnej

853

-

-1.423

1.871

Korekty
Amortyzacja
Zysk (strata) z tytułu ró nic kursowych

Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu nale no ci
Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych (z wyj tkiem
po yczek i kredytów)
Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych
Inne korekty
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem

3.181

-1.912

-14.615

-2.704

5.800

-67

78

320

-

-43

2.048

1.946

-2.278

-893

4.651
617
64

7.618
146
-

3.512
11.000
2.769

2.381
5.950

-1.945
-3.354
-5.000
-2.500
-4.020
1.143
-2.700
-1.651
-50

-8.023
-9.906
-6.000
-9.254
-24.706
45.007
43
-1.548
-2.167
-4.253
-152

-4.401

36.930

Wzrost/spadek netto stanu rodków pieni nych i ich
ekwiwalentów

1.393

19.842

rodki pieni ne i ich ekwiwalenty na pocz tek roku

20.019

177

rodki pieni ne i ich ekwiwalenty na koniec roku

21.412

20.019

Podatek dochodowy zapłacony
Przepływy rodków pieni nych z działalno ci operacyjnej
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
Wpływy ze sprzeda y warto ci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy z aktywów finansowych- zwrot lokat
Inne wpływy inwestycyjne
Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Nabycie udziałów jednostek zale nych
Aktywa finansowe- lokaty
Udzielone po yczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy rodków pieni nych z działalno ci inwestycyjnej
Wpływy z emisji akcji
Inne wpływy finansowe
Dywidendy wypłacone na rzecz wła cicieli
Płatno ci zobowi za z tytułu umów leasingu finansowego
Spłaty kredytów i po yczek
Spłata odsetek
Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej
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ZASTOSOWANE ZASADY RACHUNKOWO CI
Zgodno

sprawozdania finansowego z MSSF

Sprawozdanie finansowe ATM GRUPA S.A. sporz dzone zostało po raz pierwszy
zgodnie z zasadami Mi dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo ci Finansowej
(MSSF). Wymagane MSSF 1 ujawnienia dotycz ce przej cia z Polskich Standardów
Rachunkowo ci (PSR) zaprezentowane zostały w nocie nr 37.
ATM GRUPA S.A. z siedzib w BIELANACH WROCŁAWSKICH, UL.BŁ KITNA 3 prowadzi
działalno na terytorium Polski, na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, w oparciu o
wpis do S du Rejestrowego nr 0000157203.
Nadrz dne zasady rachunkowo ci
Jednostka stosuje nadrz dne zasady wyceny oparte na historycznej cenie nabycia, zakupu
lub wytworzenia.
Koszty finansowania zewn trznego
Koszty finansowania zewn trznego, bezpo rednio zwi zane z nabyciem, budow lub
kosztem wytworzenia odpowiedniego aktywu wymagaj cego długiego okresu czasu
przygotowania do u ytkowania powi kszaj warto pocz tkow danego składnika, przez
okres jego przygotowania.
Odnoszone na powi kszenie warto ci pocz tkowej danego składnika koszty finansowania
zewn trznego pomniejszane s o uzyskane przychody, wynikaj ce z tymczasowego
zainwestowania rodków przeznaczonych na wytworzenie tego składnika.
Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewn trznego s odnoszone bezpo rednio na
rachunek zysków i strat.
Sprawozdawczo

dotycz ca segmentów działalno ci

ATM GRUPA S.A. realizuje przychody głównie ze sprzeda y produkcji filmowotelewizyjnej. Ze wzgl du na rodzaj prowadzonej działalno ci nie wyodr bnia si podziału
na segmenty geograficzne. Nie dokonuje si równie podziału na segmenty bran owe,
poniewa udział pozostałej działalno ci w przychodach jest nieistotny.
Podział przychodów na sprzeda produkcji filmowej i pozostał sprzeda zaprezentowano
w nocie nr 1.
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda y i działalno

w trakcie zaniechania

Aktywa trwałe dost pne do sprzeda y i działalno zaniechana stanowi zakwalifikowane
do tej kategorii aktywa lub ich grupy i ujmowane s w sprawozdaniu finansowym w
kwocie ni szej od ich warto ci bilansowej lub warto ci godziwej pomniejszonej o koszty
sprzeda y.
Warunkiem zaliczenia aktywów do tej grupy stanowi aktywne poszukiwanie nabywcy
przez kierownictwo jednostki oraz wysokie prawdopodobie stwo zbycia tych aktywów w
ci gu jednego roku od daty ich zakwalifikowania a tak e dost pno tych aktywów do
natychmiastowej sprzeda y.
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Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe stanowi ce budynki, maszyny i urz dzenia wykorzystywane w
procesie produkcji i wiadczeniu usług lub w celach administracyjnych, wycenione zostały
na dzie bilansowy według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszone o
umorzenie i odpisy aktualizuj ce z tytułu utraty warto ci.
rodki trwałe umarzane s według metody liniowej lub degresywnej, według
przewidywanego okresu u ytkowania dla poszczególnej grupy rodzajowej. Metoda
degresywna mo e mie zastosowanie dla nowych i własnych maszyn i urz dze ,
zaliczonych do grupy od 4-6 i 8 K T.
W 2005 roku ATM GRUPA S.A. dokonała wydłu enia okresów amortyzacji rodków
trwałych i korekty amortyzacji naliczonej za lata ubiegłe.
Zastosowane stawki umorzeniowe dla poszczególnych grup rodzajowych składników
maj tku trwałego s nast puj ce:
-

Budynki i budowle
Maszyny, urz dzenia, rodki transportu
i pozostałe rodki trwałe

2,5- 10 %
10 - 40%

rodki trwałe umarzane s od momentu przyj cia rodka trwałego do eksploatacji. Grunty
nie podlegaj umorzeniu
Nakłady na składniki rzeczowego maj tku trwałego, które poprawiaj u yteczno danego
składnika aktywów (ulepszenie) podlegaj aktywowaniu.
Nakłady ponoszone w celu utrzymania lub przywrócenia przyszłych korzy ci
ekonomicznych (remonty, naprawy) ujmowane s jako koszt w momencie ich poniesienia.
Aktywa trwałe b d ce przedmiotem leasingu finansowego zostały wykazane w bilansie na
równi z pozostałymi składnikami maj tku trwałego i podlegaj umorzeniu według takich
samych zasad. Warto pocz tkowa aktywów trwałych b d cych przedmiotem leasingu
finansowego oraz koresponduj cych z nimi zobowi za zostały ustalone w kwocie równej
zdyskontowanej warto ci przyszłych opłat leasingowych. Poniesione opłaty leasingowe w
okresie sprawozdawczym zostały odniesione na zobowi zania z tytułu leasingu
finansowego w wielko ci równej ratom kapitałowym, nadwy ka b d ca kosztami
finansowymi obci yła w cało ci koszty finansowe okresu.

Warto ci niematerialne i prawne
Warto ci niematerialne i prawne nabyte od jednostki gospodarczej w ramach oddzielnej
transakcji s aktywowane według ceny nabycia.
Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metod liniow . Podstaw ustalenia
wysoko ci odpisów amortyzacyjnych jest szacowany okres u ytkowania Okres
amortyzacji podlega weryfikacji na koniec ka dego okresu obrotowego, przy czym nie
mo e przekracza 5 lat.
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Utrata warto ci rzeczowego maj tku trwałego i warto ci niematerialnych i prawnych
z wył czeniem warto ci firmy
W przypadku wyst pienia przesłanek wskazuj cych na mo liwo
utraty warto ci
posiadanych składników rzeczowego maj tku trwałego i warto ci niematerialnych i
prawnych, przeprowadzany jest test na utrat warto ci a ustalone kwoty odpisów
aktualizuj cych obni aj warto bilansow aktywu, którego dotycz i odnoszone s w
rachunek zysków i strat.
Odpisy aktualizuj ce warto aktywów podlegaj cych uprzedniemu przeszacowaniu,
koryguj kapitał z aktualizacji wyceny do wysoko ci kwot uj tych w kapitale, a poni ej
ceny nabycia odnoszone s w rachunek zysków i strat.
Wysoko odpisów aktualizuj cych ustala si jako nadwy k warto ci bilansowej tych
składników nad ich warto ci odzyskiwaln . Warto odzyskiwalna odpowiada wy szej z
nast puj cych warto ci: ceny sprzeda y netto lub warto ci u ytkowej. Przy ustalaniu
warto ci u ytkowej, szacowane przyszłe przepływy pieni ne s dyskontowane do
warto ci bie cej przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlaj cej aktualne
ceny rynkowe warto ci pieni dza w czasie oraz ryzyka zwi zanego z danym składnikiem
aktywów.
Dla składników aktywów, które samodzielnie nie generuj przepływów pieni nych,
warto odzyskiwalna szacowana jest w odniesieniu do o rodków wypracowuj cych
rodki pieni ne.
Kwoty uj tych odpisów aktualizuj cych ulegaj odwróceniu w przypadku ust pienia
przyczyn uzasadniaj cych ich utworzenie. Skutki odwrócenia odpisów aktualizuj cych
odnoszone s w rachunek zysków i strat za wyj tkiem kwot, uprzednio obni aj cych
kapitał z aktualizacji wyceny, które koryguj ten kapitał do wysoko ci dokonanych jego
obni e .
Zapasy
Zapasy materiałów oraz zakupionych towarów s wycenione na dzie bilansowy według
ceny zakupu lub kosztu wytworzenia, nie wy szej od mo liwej do uzyskania ceny
sprzeda y netto.
Jako metod rozchodu zapasów jednostka przyj ła metod - pierwsze weszło, pierwsze
wyszło.
Je eli cena zakupu lub techniczny koszt wytworzenia zapasów jest wy szy ni
przewidywana cena sprzeda y, jednostka dokonuje odpisów aktualizacyjnych, które
koryguj koszt własny sprzeda y. Cena sprzeda y netto jest to mo liwa do uzyskania cena
sprzeda y pomniejszona o koszty doprowadzenia zapasów do sprzeda y.
Produkty w toku wyceniane s w koszcie wytworzenia. Produkty w toku zaliczane s do
aktywów, przez okres nie dłu szy ni 5 lat, je eli prawdopodobne jest w przyszło ci
pokrycie tych kosztów uzyskanymi przychodami. Nie odpisane po upływie tego okresu
koszty wytworzenia zwi kszaj koszty operacyjne.
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Nale no ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale no ci
Nale no ci z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalno ci wynosi zazwyczaj 14 dni,
s ujmowane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzgl dnieniem odpisów na
nie ci galne nale no ci. Odpisy aktualizuj ce nie ci galne nale no ci oszacowywane s
wtedy, je eli ci gni cie pełnej kwoty nale no ci przestaje by prawdopodobne. Kwoty
utworzonych odpisów aktualizuj cych warto nale no ci odnoszone s w pozostałe
koszty operacyjne.
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
rodki pieni ne i ekwiwalenty rodków pieni nych obejmuj rodki pieni ne w banku i
kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalno ci nie
przekraczaj cym trzech miesi cy.
Kredyty i po yczki oprocentowane
Kredyty i po yczki oprocentowane klasyfikowane s w ATM GRUPA S.A. jako inne
zobowi zania finansowe.
W momencie pocz tkowego uj cia, kredyty bankowe i po yczki s w warto ci
otrzymanych rodków pieni nych, pomniejszone o koszty bezpo rednie pozyskania
rodków.
Koszty finansowe, ł cznie z prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz
kosztami bezpo rednimi zaci gni cia kredytów, ujmowane s w rachunku zysków i strat
przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i zwi kszaj warto ksi gow z
uwzgl dnieniem spłat dokonanych w bie cym okresie
Rezerwy
Rezerwy tworzone s wówczas, gdy na Spółce ci y obowi zek (prawny lub zwyczajowy)
wynikaj cy ze zdarze przeszłych i gdy prawdopodobne jest, e wypełnienie tego
obowi zku spowoduje konieczno wypływu rodków oraz mo na dokona wiarygodnego
oszacowania kwoty tego zobowi zania.
wiadczenia pracownicze
ATM GRUPA S.A. nie prowadzi odr bnego programu wiadcze pracowniczych poza
obowi zkowymi. Ze wzgl du na niski poziom zatrudnienia osób na podstawie umowy o
prac oraz młody wiek, Spółka nie tworzy rezerwy na odprawy emerytalno –rentowe,
uznaj c j za nieistotn .
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Leasing
Umowy leasingu finansowego, które przenosz na Spółk zasadniczo całe ryzyko i
wszystkie po ytki wynikaj ce z posiadania przedmiotu leasingu, s aktywowane na dzie
rozpocz cia leasingu według ni szej z nast puj cych dwóch warto ci: warto ci godziwej
rodka stanowi cego przedmiot leasingu lub warto ci bie cej minimalnych opłat
leasingowych. Opłaty leasingowe s rozdzielane pomi dzy koszty finansowe i spłat rat
kapitałowych przy uwzgl dnieniu stałej stopy procentowej w odniesieniu do
zobowi zania. Koszty finansowe s ujmowane bezpo rednio w rachunku zysków i strat.
U ywane na podstawie umów leasingu finansowego rodki trwałe podlegaj amortyzacji
według zasad u ywanych do własnych składników maj tku. Je eli brak jest wiarygodnej
pewno ci, e po zako czeniu umowy leasingu grupa otrzyma prawo własno ci, aktywa s
amortyzowane w okresie krótszym spo ród okresu leasingu i okresu ekonomicznej
u yteczno ci.
Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko
i wszystkie po ytki wynikaj ce z posiadania przedmiotu leasingu, klasyfikowane s jako
umowy leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego
odpisywane s w koszty rachunku zysków i strat metod liniow przez okres trwania
leasingu.
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Przychody
Przychody ujmowane s w takiej wysoko ci, w jakiej jest prawdopodobne, e Spółka
uzyska korzy ci ekonomiczne zwi zane z dan transakcj oraz gdy kwot przychodów
mo na wyceni w wiarygodny sposób. Nast puj ce kryteria obowi zuj przy ustalaniu
przychodów:
Sprzeda towarów
Przychody ujmowane s
własno ci.

w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa

wiadczenie usług
Przychody i koszty z tytułu wiadczenia usług, obj tych umow , których wynik mo na
oszacowa w sposób wiarygodny, uznaje si wg stopnia zaawansowania realizacji
transakcji na dzie bilansowy. Stopie zaawansowania mierzony jest jako udział kosztów
bezpo rednich transakcji, poniesionych na dany dzie do cało ci szacowanych kosztów
transakcji.
Je eli Spółka nie jest w stanie wiarygodnie oszacowa wyniku transakcji , to ujmuje
przychody do wysoko ci poniesionych kosztów, które spodziewa si odzyska .
Je eli istnieje prawdopodobie stwo, i ł czne koszty transakcji przekrocz ł czne
przychody, przewidywana strata ujmowana jest jako koszt okresu.
Przychody z tytułu odsetek, tantiem i dywidend
Przychody powstaj ce w wyniku u ytkowania przez inne podmioty aktywów jednostki,
przynosz ce odsetki, tantiemy i dywidendy ujmuje si nast puj co:
- odsetki ujmuje si sukcesywnie w miar upływu czasu,
- tantiemy ujmuje si w oparciu o zasad memoriałow , zgodnie z postanowieniami
umowy,
- dywidendy ujmuje si w momencie ustalenia praw udziałowców do ich otrzymania.
Dotacje pa stwowe
Dotacje pa stwowe ujmowane s w sprawozdaniu finansowym, kiedy zachodzi
wystarczaj ca pewno , i jednostka spełnia warunki zwi zane z dotacjami oraz, e
dotacje b d otrzymane. Dotacje s ujmowane w sprawozdaniu finansowym w sposób
zapewniaj cy współmierno z odno nymi kosztami, które dotacje maj w zamierzeniu
kompensowa .
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Podatek dochodowy
Obci enia podatkowe zawieraj bie ce opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób
prawnych i zmian stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
Bie ce zobowi zania podatkowe zostały ustalone na podstawie aktualnie obowi zuj cych
przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania.
Spółka tworzy rezerw i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w
zwi zku z przej ciowymi ró nicami mi dzy wykazywan w ksi gach rachunkowych
warto ci aktywów i pasywów a ich warto ci podatkow oraz strat podatkow mo liw
do odliczenia w przyszło ci.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala si w wysoko ci kwoty
przewidzianej w przyszło ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi zku z
ujemnymi ró nicami przej ciowymi, które spowoduj w przyszło ci zmniejszenie
podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej mo liwej do
odliczenia, ustalonej przy uwzgl dnieniu zasady ostro no ci.
Rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy si w wysoko ci kwoty
podatku dochodowego, wymagaj cej w przyszło ci zapłaty, w zwi zku z wyst powaniem
dodatnich ró nic przej ciowych, to jest ró nic, które spowoduj zwi kszenie podstawy
obliczenia podatku dochodowego w przyszło ci.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotycz ce operacji
rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi si równie na kapitał (fundusz)
własny.
Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek podatkowych, które
według przewidywa kierownictwa b d obowi zywały w okresie, gdy składnik aktywów
zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwi zana, przyjmuj c za podstaw stawki podatkowe
prawnie lub faktycznie obowi zuj ce na dzie bilansowy.
Zasady przelicze sprawozda finansowych na EURO
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu rodków
pieni nych ze sprawozdania finansowego przeliczono na EURO zgodnie ze wskazan
obowi zuj c zasad przeliczenia.
– bilans według kursu obowi zuj cego na ostatni dzie okresu,
– rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu rodków pieni nych według
rednich kursów w okresie.
Przeliczenia dokonano przez podzielenie warto ci wyra onych w tysi cach złotych przez
kurs wymiany.
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NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIE 31 GRUDNIA 2005 R.

Nota 1. Przychody
Analiza grupy przychodów:
przychody ze sprzeda produktów
Przychody ze sprzeda y towarów i materiałów
przychody z tytułu najmu i inne
pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe

01.0131.12.2005
66.134
2.150
2.076
421
1.435

01.0131.12.2004
47.565
2.839
1
110
1.984

01.0131.12.2005

01.0131.12.2004

Nota 2. Koszty działalno ci operacyjnej oraz pozostałe koszty operacyjne

Zysk/strata netto z tytułu ró nic kursowych
Koszty prac badawczo – rozwojowych
Dotacje pa stwowe pokrywaj ce koszty szkole
Amortyzacja rzeczowego maj tku trwałego
Amortyzacja wewn trznie wytworzonych warto ci niematerialnych przypisana do
pozostałych kosztów operacyjnych
Wzrost/spadek warto ci godziwej inwestycji
Koszt własny sprzedanych zapasów
Odpisy aktualizuj ce warto zapasów
Koszty wynagrodze wraz z ZUS
Koszty zu ycia materiałów i energii
Podatki i opłaty
Koszty usług obcych
Pozostałe koszty
- w tym: wygrane w teleturniejach
Odpisy aktualizuj ce warto aktywów niefinansowych
Pozostałe koszty operacyjne
Razem koszty
Zmiana stanu produktów
Koszty działalno ci operacyjnej

2.000

2.031

2.011
17.982
2.692
62
30.070
2.656
1.182
150
678
58.301
1.062
59.363

1
131
12.452
2.162
58
24.438
2.611
1.759
16
227
44.127
-1.292
42.835
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Nota 2a. Koszty wynagrodze
01.0131.12.2005
Wynagrodzenia wg kategorii zatrudnionych:
Zarz d + Rada Nadzorcza
Pracownicy administracyjno-biurowi
Pracownicy i współpracownicy bezpo rednioprodukcyjni
Razem płace
Ogólne wynagrodzenie w podziale na:
Płace
ubezpieczenia społeczne
Inne wiadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, bhp)

01.0131.12.2004

905
285
16.688
17.878

887
242
11.161
12.290

17.878
104
23

12.290
79
83

redni miesi czny stan zatrudnionych w etatach na dzie 31 grudnia 2005 roku wyniósł- 9,41.
Nota 3. Przychody finansowe

Odsetki
Dodatnie ró nice kursowe
Dywidendy

01.0131.12.2005
1.371
64

01.0131.12.2004
1.556
428
-

01.0131.12.2005

01.0131.12.2004

Nota 4. Koszty finansowe

Odsetki od kredytów bankowych i po yczek
Odsetki od zobowi za z tytułu leasingu finansowego
Odsetki pozostałe

-

22

50

152

87

9

Koszty finansowania zewn trznego ogółem

137

183

Ujemne ró nice kursowe

251

-

Inne koszty finansowe

33

16

571

-

Strata ze zbyci jednostki zale nej
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Nota 5. Podatek dochodowy
01.0131.12.2005
Podatek dochodowy od osób prawnych bie cy
Podatek dochodowy obowi zuj cy w innych pa stwach

Odroczony podatek dochodowy (nota 22)
Rok bie cy
Wpływ zmiany stawek podatkowych

Warto
strat.

01.0131.12.2004

2.047
-

1.946

2.047

1.946

292

-13

-

-

podatku dochodowego uzgadnia si z warto ci podatku wykazan w rachunku zysków i
01.0131.12.2005

Zysk brutto
Według ustawowej stawki 19%
Efekt podatkowy kosztów nie stanowi cych kosztów uzyskania przychodów
Wykorzystanie poprzednio nieuj tej straty podatkowej,

11.861
2.254
-207
-

Wpływ wzrostu stawek podatkowych na bilans otwarcia rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Kwota podatku
Obci enie z tytułu podatku dochodowego za bie cy rok wg efektywnej stawki
podatkowej wynosz cej 19 %

Nota 6. Działalno

01.0131.12.2004
9.465
1.798
148

2.047

1.946

17,3

20,6

w trakcie zaniechania – pozycja nie wyst puje.

Nota 7. Dywidendy
01.0131.12.2005

01.0131.12.2004

Planowana kwota zysku do podziału dla akcjonariuszy w bie cym roku:

4.761

-

Ostateczna dywidenda za rok ko cz cy si 31 grudnia 2004 – w kwocie 0,75 zł
na akcj i 31 grudnia 2003- 0,43 zł na akcj

2.700

1.548
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Nota 8. Zysk na akcj
Działalno

kontynuowana i działalno

w trakcie zaniechania

01.0131.12.2005

01.0131.12.2004

01.0131.12.2005

01.0131.12.2004

Kalkulacja zysku i rozwodnionego zysku na akcj opiera si na nast puj cych danych:
Zyski
Zyski dla celów wyliczenia wska nika zysku na akcj b d cych zyskiem netto
przypisanym do podmiotu dominuj cego

9.522

7.532

-

-

9.522

7.532

Wpływ rozwodnionych akcji zwykłych:

Zyski dla celów wyliczenia rozwodnionego wska nika zysku na akcj
Liczba akcji

31.12.2005

redniowa ona liczba akcji zwykłych dla celów wyliczenia wska nika zysku na akcj

3.600

3.600

-

-

3.600

3.600

Wpływ rozwodnionych akcji zwykłych:
opcje na zakup akcji
papiery warto ciowe zamienne na akcje
redniowa ona liczba akcji zwykłych dla celów wyliczenia rozwodnionego wska nika
zysku na akcj
Działalno

kontynuowana

Zysk netto

31.12.2004

01.0131.12.2005
9.522

01.0131.12.2004
7.532

9.522

7.532

9.522

7.532

-

-

Wył czenie straty z działalno ci w trakcie zaniechania w bie cym roku
Zyski z działalno ci kontynuowanej dla celów wyliczenia wska nika zysku na akcj po
wył czeniu działalno ci zaniechanej
Wpływ rozwodnionych akcji zwykłych:

Zyski z działalno ci kontynuowanej dla celów wyliczenia rozwodnionego wska nika
zysku na akcj po wył czeniu działalno ci w trakcie zaniechania
Działalno

w trakcie zaniechania
01.0131.12.2005

01.0131.12.2004

Zysk na akcj

2,65

2,09

Rozwodniony zysk na akcj

2,65

2,09
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Nota 9 Inne warto ci niematerialne i prawne

Koncesje ,
patenty, licencje

Oprogramowanie
komputerowe

1.184

15

1.199

-

251

251

1.184

266

1.450

-

50
100

50
100

1.184

216

1.400

Saldo na 1 stycznia 2004

544

16

560

Zwi kszenia

484

-

484

1.028

16

1.044

156

7
-

163
-

1.184

23

1.207

na 31 grudnia 2005

-

193

193

Na 31 grudnia 2004

156

250

406

WARTO

Razem

BRUTTO

Saldo na 1 stycznia 2004
Zwi kszenia
Saldo na 31 grudnia 2004
Zwi kszenia
Zmniejszenia
Zwi kszenia powstałe na skutek nabycia jednostki zale nej
Saldo na 31 grudnia 2005
AMORTYZACJA

31 grudnia 2004
Zwi kszenia
Zmniejszenia
Saldo na 31 grudnia 2005
WARTO

BILANSOWA
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Nota 10. Rzeczowe aktywa trwałe
rodki
trwałe w
budowie

Urz dzenia
i pozostałe
rodki
trwałe

502
-

4.504
3.094

8.496
7.534
2.371
-

8.998
12.038
-

502

1.410

13.659

15.571

-

627
862
1.173

2.001
3.318
1.588

-

-

1.374
2.456
415
-

Saldo na 31 grudnia 2005

502

2

12.162

12.666

W tym;
uj te w cenie nabycia/koszt wytworzenia
uj te w warto ci przeszacowanej

502
-

2
-

12.162
-

12.666
-

Saldo na 1 stycznia 2004

23

-

3.643

3.666

Amortyzacja za okres
Strata z tytułu utraty warto ci
Ró nice kursowe
Zbycie , likwidacja
Aktualizacja wyceny

21
-

-

-

-

1.526
-

1.547
-

Saldo na 1 stycznia 2005

44

-

5.169

5.213

Amortyzacja za okres
Strata z tytułu utraty warto ci
Ró nice kursowe
Zbycie, likwidacja
Aktualizacja wyceny

21
-

-

-

-

Saldo na 31 grudnia 2005

65

-

1.816
449
6.536

1.837
449
6.601

na 31 grudnia 2005

437

2

5.626

6.065

na 31 grudnia 2004

458

1.410

8.490

10.358

Grunty i
budynki

Razem

CENA NABYCIA
Saldo na 1 stycznia 2004

Zwi kszenia
Nabycie jednostki zale nej
Ró nice kursowe
Zbycie
Inne, przemieszczenia wewn trzne
Aktualizacja wyceny
Saldo na 1 stycznia 2005

Zwi kszenia
Nabycie jednostki zale nej
Ró nice kursowe
Zbycie
Inne – przemieszczenia wewn trzne
Aktualizacja wyceny

2.371
3.094

-

SKUMULOWANA AMORTYZACJA I UTRATA WARTO CI

WARTO

BILANSOWA
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Na dzie 31 grudnia 2005 r. warto bilansowa rodków trwałych w leasingu finansowym wynosi 946
tys. zł.
Warto zaliczek przekazanych na zakup rodków trwałych wynosiła odpowiednio: 0 tys. zł na
31.12.2005 oraz 1.304 tys. zł na 31.12.2004 r.

Nota 11. Jednostki zale ne
Nazwa Spółki

Miejsce siedziby

ATM-INVESTMENT
Sp. z o.o.
ATM SYSTEM
Sp. z o.o.
Tele Video Media
Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie,
ul. Bł kitna 3
Bielany Wrocławskie,
ul. Bł kitna 3
Bielany Wrocławskie,
ul. Bł kitna 3

Procent posiadanych
udziałów
100 %

Metoda konsolidacji
Konsolidacja metod
pełn
Konsolidacja metod
pełn
Konsolidacja metod
pełn

100 %
100%

Nota 12. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych- pozycja nie wyst puje
Nota 13. Inwestycje- pozycja nie wyst puje
Nota 14. Zapasy
31.12.2005
Materiały (według ceny zakupu)

31.12.2004
15

738

260

1.588

Zaliczki na dostawy

122

170

Zapasy ogółem, według ni szej z dwóch warto ci: ceny zakupu

397

2.496

-

267

397

2.229

Półprodukty i produkty w toku (według kosztu wytworzenia)
Produkty gotowe
Towary

(kosztu wytworzenia)
Odpisy aktualizuj ce warto

zapasów

Nota 15. Kontrakty długoterminowe- pozycja nie wyst puje
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Nota 16. Nale no ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale no ci
Na dzie bilansowy nale no ci z tytułu dostaw i usług wynosiły 26.163 tys. zł na 31 grudnia 2005 r.
i 11.444 tys. zł na 31 grudnia 2004 roku .
Spółka dokonała odpisu aktualizuj cego stan nale no ci handlowych w kwocie 150 tys. zł. Kwoty
odpisów aktualizuj cych warto nale no ci odniesione s w pozostałe koszty operacyjne.
Warto odpisu została oszacowana na podstawie dotychczasowych do wiadcze Spółki.

Nale no ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na
nale no ci nie spłacone w okresie:
a) do 1 miesi ca
b) powy ej 1 miesi ca do 3 miesi cy
c) powy ej 3 miesi cy do 6 miesi cy
d) powy ej 6 miesi cy do 1 roku
e) powy ej 1 roku
nale no ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
f) odpisy aktualizuj ce warto nale no ci z tytułu dostaw i usług,
przeterminowane
Nale no ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)

Zmiana stanu odpisów aktualizuj cych warto
krótkoterminowych
Stan na pocz tek okresu
a) zwi kszenia
b) zmniejszenia
Stan odpisów aktualizuj cych warto
koniec okresu

nale no ci

nale no ci krótkoterminowych na

Nale no ci krótkoterminowe (struktura walutowa)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta tys. /EURO
tys. zł
b2. jednostka/waluta tys./ GBP
tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Nale no ci krótkoterminowe, razem

31.12.2005
4.489
2.092
48
29
156
6.814
156

31.12.2004
973
117
8
8
14
1.120
14

6.658

1.106

31.12.2005

31.12.2004
16
150
10

16
-

156

16

31.12.2005
29.051
543
129
498
1
5
40

31.12.2004
13.969
73
1
5
68
14.042

29.594

22

Nota 17. rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
rodki na rachunkach bankowych i gotówka składaj si z gotówki b d cej w posiadaniu Spółki oraz
krótkoterminowych depozytów bankowych z terminem zapadalno ci do 3 miesi cy. Warto
ksi gowa tych aktywów odpowiada warto ci godziwej.
31.12.2004

31.12.2005
rodki pieni ne w banku i kasie
lokaty krótkoterminowe

386
19.633

4.753
16.659
21.412

20.019

Saldo rodków pieni nych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów
pieni nych składa si z nast puj cych pozycji:
31.12.2004

31.12.2005
rodki pieni ne w banku i kasie
lokaty krótkoterminowe
kredyt w rachunku bie cym

4.753
16.659
21.412

386
19.633
20.019

Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe ATM GRUPA S.A. jest przede wszystkim przypisane do nale no ci handlowych.
Kwoty przedstawione w bilansie s kwotami netto z uwzgl dnieniem odpisów aktualizuj cych
warto w tpliwych nale no ci, oszacowanych przez Zarz d Spółki na podstawie wcze niejszych
do wiadcze i ich oceny obecnego otoczenia gospodarczego.

Nota 18. Po yczki i kredyty bankowe - pozycja nie wyst puje
Nota 19. Obligacje zamienne - pozycja nie wyst puje.

Nota 20. Finansowe instrumenty pochodne- pozycja nie wyst puje
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Nota 21 .Podatek odroczony
Poni sze pozycje stanowi główne pozycje rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego ujmowanego przez Spółk oraz ich zmiany w obecnym i poprzednim okresie
sprawozdawczym.
Rachunek zysków i strat

Bilans
31.12.2005

31.12.2004

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego
Przyspieszona amortyzacja podatkowa
Odsetki naliczone
Szacowanej mar y
Przeszacowanie zabezpieczonej po yczki do
warto ci godziwej
Odroczone zyski i straty z tytułu kontraktów
walutowych
wiadczenia emerytalne
Korekty do warto ci godziwej dokonane w czasie
przej cia
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego

814

574

Odniesione na kapitał własny
Odniesione na wynik finansowy

814

574

537
55

Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Nie wypłacone wynagrodzenia
Nie wypłacone wygrane
Z tytułu odpisów aktualizuj cych produkcj w
toku
Ró nic kursowych z wyceny umów
Utworzonych rezerw na koszty
Zaległe urlopy
Amortyzacja niepodatkowa
Straty mo liwe do odliczenia od przyszłych
dochodów do opodatkowania
Korekty do warto ci godziwej dokonane podczas
przej cia
Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego
Odniesione na kapitał własny
Odniesione na wynik finansowy
Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego
Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego

343
19
452

558
16
-

-

01.01-31.12.2005

01.01-31.12.2004

-215
3
452

202
16
-11

-

240

207

162
86

375
-31

68
-157

-

51

-51

20

101
8
9

29
425
9

-29
-324
8
-

-145
425
9

710

762

-52

220

710

762

104
188
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Nota 22. Zobowi zania z tytułu leasingu finansowego
Stan na
31.12.2005

Kwoty płatne zgodnie z umowami leasingu finansowego:
w ci gu 1 roku
od 2 do 3 lat

31.12.2004
1.591
1.460
131

842
361
481

ATM GRUPA S.A. korzysta z leasingu finansowego rodków transportu. redni czas trwania leasingu
wynosi 3 lata. Umowy leasingu oparte s o stałe płatno ci.
Warto godziwa zobowi za z tytułu leasingu odpowiada jego warto ci ksi gowej.
Zabezpieczeniem zobowi za ATM GRUPA S.A. z tytułu leasingu finansowego s weksle in blanco.
Nota 23. Inne zobowi zania
Zobowi zania z tytułu dostaw i usług i inne zobowi zania wynikaj głównie z zakupów handlowych i
kosztów zwi zanych z działalno ci bie c .
W ocenie Zarz du warto ksi gowa zobowi za z tytułu dostaw i usług odpowiada ich warto ci
godziwej.
Nota 24. Rezerwy

Stan na dzie 1 stycznia 2005
Utworzone rezerwy w ci gu roku
obrotowego
Wykorzystanie rezerw
Rozwi zanie rezerw
Rezerwa wynikaj ca z nabycia spółki
zale nej
Korekta na zmian stopy dyskontowej
Ró nice kursowe
Stan na dzie 31 grudnia 2005
wykazane w zobowi zaniach
krótkoterminowych
wykazane w zobowi zaniach
długoterminowych

Rezerwy z
tytułu
gwarancji

Rezerwa
restrukturyzacyjna

PozostałeRMK bierne

Razem

-

-

2.236
560

2.236
560

-

-

2.128
95

-

-

2.128
95
-

-

-

-

-

573

573

-

-

-

-

-

25

Nota 25. Kapitał Akcyjny
31.12.2004

31.12.2005
Zarejestrowany:
3,6 milionów zwykłych akcji po 2 zł ka da

7.200

7.200

Wyemitowany i w pełni opłacony:
3,6 milionów zwykłych akcji po 2 zł ka da

7.200

7.200

Nota 26. Nadwy ka ze sprzeda y akcji powy ej ich warto ci nominalnej
Nadwy ka
Saldo na 1 stycznia 2004

-

Nadwy ka powstała w drodze emisji akcji
Koszty emisji akcji

44.200
1.793

Saldo na 31 grudnia 2004

42.407

Nadwy ka powstała w drodze emisji akcji
Koszty emisji akcji
Saldo na 31 grudnia 2005

42.407

Nota 27. Kapitał z aktualizacji wyceny
Saldo na 1 stycznia 2004
Zwi kszenia
Zmniejszenia
Saldo na 31.12.2004
Zwi kszenia
Zmniejszenia
Saldo na 31 grudnia 2005

275
275
275

Nota 28. Akcje własne – pozycja nie wyst puje
Nota 29. Kapitał z transakcji zabezpieczaj cych oraz z przeliczenia jednostek zagranicznych

-

pozycja nie wyst puje
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Nota 30. Niepodzielony wynik finansowy
Saldo na 1 stycznia 2004

3.765

Dywidendy wypłacone
Zysk netto za 2004 rok

1.548
7.532

Saldo na 31.12.2004

9.749

Dywidendy wypłacone
Zysk netto za rok bie cy

2.700
9.522

Saldo na 31 grudnia 2005

16.571

Nota 31. Zbycie jednostki zale nej
W dniu 30 czerwca 2005 roku dokonano sprzeda y spółki zale nej-TK-3 Sp. z o.o.
Aktywa netto TK-3 Sp. z o.o. na moment sprzeda y wynosiły:
Rzeczowe aktywa trwałe
Zapasy
Nale no ci z tytułu dostaw i usług
rodki pieni ne w banku i w kasie
Pozostałe aktywa obrotowe
Aktywa ogółem
Rezerwa na wiadczenia emerytalne
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowi zanie z tytułu podatku dochodowego
Zobowi zania z tytułu dostaw i usług
Kredyt w rachunku bie cym
Zobowi zania ogółem
Aktywa minus zobowi zania
Kapitał własny

231
324
109
7
671
602
602
69
69

Cena zbycia
Warto sprzedanych udziałów

149
720

Strata na zbyciu

571

Całkowita cena zbycia uregulowana przez:
zapłat
odroczon płatno

149
-

Wpływy netto ze zbycia jednostki zale nej
Płatno gotówk
Gotówka w aktywach sprzedanej jednostki

149
-
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Nota 32. Zobowi zania warunkowe
Na zabezpieczenie zobowi za z tytułu leasingu finansowego Spółka wystawiła weksle in’blanco.
Nota 33. Płatno ci regulowane akcjami- pozycja nie wyst puje
Nota 34. wiadczenia pracownicze
Program akcji pracowniczych- pozycja nie wyst puje
wiadczenia emerytalne i inne wiadczenia po okresie zatrudnienia
ATM GRUPA S.A. nie prowadzi programu wiadcze emerytalnych dla pracowników.
Nota 35. Zdarzenia po dacie bilansowej
Nie wyst piły istotne zdarzenia po dacie bilansowej.
Nota 36. Transakcje ze stronami / podmiotami powi zanymi
-wzajemne rozrachunki na 31 grudnia 2005 r. przedstawiaj si nast puj co:
ATM Grupa S.A.

Nale no ci

5.948

Zobowi zania

1.896

ATM Investment
Sp. z o.o.

164
1

ATM System Sp.
z o.o.

Tele Video
Media Sp. z o.o.

Razem

1.761

-

7.873

5.973

3

7.873

-przychody i koszty ze wzajemnych transakcji pomi dzy spółkami powi zanymi kapitałowo – za 2005 rok

Nazwa spółki
1. Przychody
netto ze
sprzeda y
produktów,
usług i towarów

ATM
Investment
Sp. z o.o.

ATM Grupa
S.A.

ATM System
Sp. z o.o.

Tele Video
Media Sp. z o.o.

TK-3 Sp. o.o.

Razem

1.653

2.945

10.851

20

2.421

17.890

-

-

-

-

-

-

3. Przychody
finansowe

399

-

2

-

-

401

- odsetki

335

-

2

-

-

337

2. Pozostałe
przychody
operacyjne

- dywidendy

64

64
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Nazwa spółki
1. Koszty
działalno ci
operacyjnej

ATM Grupa
S.A.

ATM
Investment
Sp. z o.o.

ATM System
Sp. z o.o.

Tele Video
Media Sp. z o.o.

TK-3 Sp. o.o.

Razem

12.044

79

3.394

25

2.245

17.787

- warto
zakupu
materiałów i
towarów

76

23

346

-

2.212

2.657

- warto
zakupionych
usług

11.968

56

3.048

25

33

15.130

2. Koszty
finansowe z
transakcji
wzajemnych

2

15

320

-

-

337

- odsetki

2

15

320

-

-

337

Wynagrodzenie personelu zarz dzaj cego
Wynagrodzenie Zarz du i Rady Nadzorczej przedstawiono poni ej. Wynagrodzenie zostało ukazane w
podziale na kategorie okre lone w MSR 24 Informacje Ujawniane na Temat Podmiotów Powi zanych.
Krótkoterminowe wiadczenia pracownicze - wynagrodzenia
w tym członkowie organów nadzoruj cych Spółki dominuj cej:
Tomasz Kurzewski
Dorota Michalak-Kurzewska
Gra yna Goł biowska
Okił Khamidov
Paweł Tobiasz
Marcin Michalak
Wiesława Kurzewska
Marek Grzegorzewicz
Anna Skowro ska
Michał Kowalczewski
wiadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia
Inne długoterminowe wiadczenia pracownicze
wiadczenia z tytułu rozwi zania stosunku pracy
Płatno ci regulowane akcjami

01.01-31.12.2005
905

01.01-31.12.2004
887

300
180
65
48
27
96
48
45
48
48
-

300
180
85
52
30
72
48
48
48
24
-

Transakcje z personelem zarz dzaj cym

Członkowie Zarz du i Rady Nadzorczej wiadcz równie inne usługi na rzecz Spółki:
Osoby

Rodzaj usług

Okił Khamidov
Paweł Tobiasz
Marek Grzegorzewicz
Anna Skowro ska
Marcin Michalak

re yser, realizacja obrazu
usługi informatyczne
usługi konsultingowe
kierownik produkcji
naprawa elementów scenograf.

01.01-31.12.2005

01.01-31.12.2004

2.471
88
124
98
5

904
75
122
100
16
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Transakcje z podmiotami powi zanymi
1. transakcje z Topacz Investment Sp. z o.o., której udziałowcami s
Kurzewska i Pan Tomasz Kurzewski, przedstawiaj si nast puj co:
Nale no ci - stan na 31 grudnia
Zobowi zania - stan na 31 grudnia
Przychody
Koszty

Pani Dorota Michalak-

01.01-31.12.2005
01.01-31.12.2004
2.065
40
9
2.102
526
90

2. Wynagrodzenie członków rodzin osób zarz dzaj cych
Grzegorz Goł biowski- syn Gra yny Goł biowskiej- 20 tys. zł za 2005 rok i 21 tys. zł za 2004 r.
Nota 37. Skutki przej cia na raportowanie zgodnie z MSSF
Rok 2005 jest pierwszym rokiem, w którym Spółka sporz dza sprawozdania finansowe zgodnie z
MSSF. Poni sze ujawnienia s wymagane w roku, w którym nast puje przej cie na sprawozdawczo
zgodn z MSSF. Ostatnie sprawozdanie finansowe wg UoR zostało sporz dzone na dzie 31 grudnia
2004, zatem dat przej cia był dzie 1 stycznia 2004
Uzgodnienie kapitałów na dzie 01.01.2004 (data przej cia na MSR-y)

Rzeczowy maj tek trwały
Warto ci niematerialne
Inwestycje w jednostkach zale nych
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe ogółem

UoR
4.957
639
5.796
542
11.934

Nale no ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale no ci
Zapasy
Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe ogółem
Aktywa ogółem
Zobowi zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi zania
Zobowi zania z tytułu podatku dochodowego
Rezerwa na podatek odroczony
Zobowi zania ogółem
Aktywa minus zobowi zania
Kapitał akcyjny
Kapitał z aktualizacji wyceny
Kapitał z transakcji zabezpieczaj cych
Niepodzielony wynik finansowy
Kapitał własny ogółem

Wpływ
przej cia
na MSSF
375
375

MSSF
5.332
639
5.796
542
12.309

9.168
435
734
177
10.514
22.448

177
-117
60
435

9.345
318
734
177
10.574
22.883

13.684
192
285
14.161
8.287

82
82
353

13.684
192
367
14.243
8.640

4.600
275
3.412
8.287

353
353

4.600
275
3.765
8.640
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Uzgodnienie warto ci kapitałów na dzie 31 grudnia 2004 roku.

UoR
11.422
406
15.816
753
28.397

Wpływ
przej cia na
MSSF
240
9
249

Nale no ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale no ci
Zapasy
Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
rodki pieni ne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe ogółem
Aktywa ogółem

13.945
2.312
195
6.082
20.019
42.553
70.950

97
-83
14
263

14.042
2.229
195
6.082
20.019
42.567
71.213

Zobowi zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi zania
Zobowi zania z tytułu podatku dochodowego
Rezerwa na podatek odroczony
Zobowi zania ogółem
Aktywa minus zobowi zania

9.764
1.244
497
11.505
59.444

77
77
187

9.764
1.244
574
11.582
59.631

Kapitał akcyjny
Kapitał z aktualizacji wyceny
Nadwy ka z emisji akcji powy ej ich warto ci nominalnej
Niepodzielony wynik finansowy
Kapitał własny ogółem

7.200
275
42.407
9.562
59.444

187
187

7.200
275
42.407
9.749
59.631

Rzeczowy maj tek trwały
Warto ci niematerialne
Inwestycje w jednostkach zale nych
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe ogółem

MSSF
11.662
406
15.816
762
28.646

Uzgodnienie wyniku finansowego za 2004 rok

Przychody
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk/strata brutto ze sprzeda y
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzeda y
Koszty ogólnego zarz du
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk/strata netto

UoR
50.486
37.995
12.491
110
4.366
374
1.984
199
9.646
1.948
7.698

Wpływ przej cia
na MSSF
-81
-14
-67
114
-181
-15
-166

MSSF
50.405
37.981
12.424
110
4.480
374
1.984
199
9.465
1.933
7.532
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Nota 38. Data zatwierdzenia i publikacji za rok ubiegły
Sprawozdanie finansowe ATM GRUPA S.A. za rok 2004 zostało zatwierdzone Uchwał nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 3 czerwca 2005 roku i opublikowane w
Monitorze Polskim B Nr 1806 z dnia 24 listopada 2005 r.

W imieniu zarz du podpisali si :

Tomasz Kurzewski

Prezes Zarz du

......................................................

Dorota Michalak-Kurzewska

Wiceprezes Zarz du

......................................................

Gra yna Goł biowska

Członek Zarz du

......................................................

Paweł Tobiasz

Członek Zarz du

......................................................

Sporz dzaj cy sprawozdanie: Lidia Mi kiewicz

Bielany Wrocławskie, dn. 24 marca 2006 r.
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Porównanie wybranych pozycji Ustawy o rachunkowo ci
z Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finasnowej

Temat

UoR
Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 r. o
rachunkowo ci z pó niejszymi zmianami

ródła
obowi zuj cego
prawa

(1)

Wyj tki od
stosowania prawa

(2)

Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 12
grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych
zasad uznawania, metod wyceny, zakresu
ujawniania i sposobu prezentacji
instrumentów finansowych
Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 12
grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych
zasad sporz dzania przez jednostki inne ni
banki i zakłady ubezpiecze sprawozdania
finansowego jednostek powi zanych
Jednostka mo e w ramach przyj tych zasad
rachunkowo ci stosowa uproszczenia, je eli
nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na
rzetelno i jasno prezentacji sytuacji
maj tkowej i finansowej oraz wyniku
finansowego.
(Art. 4.1 i Art. 4.4)
Sprawozdanie finansowe składa si z:
1) wprowadzenia zawieraj cego m.in. opis
zastosowanej polityki rachunkowo ci
2) bilansu,
3) rachunku zysków i strat,
4) zestawienia zmian w kapitale własnym,
5) rachunku przepływów pieni nych,
6) dodatkowych informacji i obja nie

Prezentacja
sprawozda
finansowych

( 3)

Małe jednostki maj mo liwo sporz dzania
sprawozdania finansowego w formie
uproszczonej bez zestawienia zmian w
kapitale własnym oraz rachunku przepływów
pieni nych
Zakres informacji podawanych przez
emitentów papierów warto ciowych,
dopuszczonych do publicznego obrotu lub
ubiegaj cych si o ich dopuszczenie jest
znacznie poszerzony
(Art. 45.2, 6)

MSSF / MSR
Wszystkie obowi zuj ce na dany dzie
Mi dzynarodowe Standardy
Sprawozdawczo ci Finansowej oraz wszystkie
interpretacje wydane przez Komitet do spraw
Interpretacji Mi dzynarodowych Standardów
Sprawozdawczo ci Finansowej.
MSSF zawieraj niekiedy rozwi zanie
wzorcowe oraz alternatywne i zezwalaj
jednostkom sporz dzaj cym sprawozdania
finansowe na dokonanie pomi dzy nimi
wyboru.
W niezwykle rzadkich przypadkach MSR 1
dopuszcza odst pstwa od standardów, je eli
nie zapewniaj one prawdziwego i rzetelnego
obrazu sprawozdania finansowego, pod
warunkiem, e takie odst pstwo nie jest
sprzeczne z zało eniami koncepcyjnymi
MSSF
(MSR 1.17-21)
Kompletne sprawozdanie finansowe składa si
z:
1) bilansu,
2) rachunku zysków i strat,
3) zestawienia zmian w kapitale własnym
zawieraj cego albo:
- wszystkie zmiany w kapitale,
- zmiany inne ni wynikaj ce z transakcji
kapitałowych dokonywanych z
wła cicielami oraz z wypłat na ich rzecz
4) rachunek przepływów pieni nych,
5) informacji dodatkowej, zawieraj cej m.in.
podsumowanie istotnych zasad
rachunkowo ci

(MSR 1.8)

Do rocznego sprawozdania finansowego
doł cza si sprawozdanie Zarz du z
działalno ci jednostki, je eli obowi zek jego
sporz dzania wynika z ustawy lub odr bnych
przepisów
(Art. 49)

Zalecane jest zał czenie do sprawozdania
finansowego sprawozdanie Zarz du z
działalno ci jednostki

Dane finansowe podaje si za okres 2 lat.

Dane finansowe podaje si za okres 2 lat.

(MSR 1.9)
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(Art. 46.1)

(MSR 1.36)

Składniki aktywów i pasywów nale y
prezentowa w podziale na krótkoterminowe i
długoterminowe

Składniki aktywów i pasywów nale y
prezentowa w podziale na krótkoterminowe i
długoterminowe, chyba e prezentacja według
stopnia płynno ci daje lepsz informacj
(MSR 1.51)
Przygotowuj wszystkie jednostki
sporz dzaj ce sprawozdania finansowe.

(Zał cznik 1)
Małe jednostki maj mo liwo sporz dzania
sprawozdania finansowego w formie
uproszczonej bez zestawienia zmian w
kapitale własnym oraz rachunku przepływów
pieni nych.
(art. 45.3)
Sprawozdanie sporz dza si metod
bezpo redni albo po redni , w podziale na
działalno operacyjn , inwestycyjna i
finansow .

(art. 48b)

Rachunek
przepływów
pieni nych

(4)

(5)

Sprawozdanie sporz dza si metod
bezpo redni albo po redni , w podziale na
działalno operacyjn , inwestycyjna i
finansow . Zaleca si stosowanie metody
bezpo redniej do wykazywania przepływów
rodków pieni nych z działalno ci
operacyjnej.
(MSR 7.10, 18, 19)

Dodatkowo nale y przedstawi obja nienie
struktury rodków pieni nych przyj tych do
rachunku przepływów pieni nych, a w
przypadku gdy rachunek przepływów
pieni nych sporz dzony jest metod
bezpo redni - uzgodnienie przepływów
pieni nych netto z działalno ci operacyjnej,
sporz dzone metod po redni .
W przypadku ró nic pomi dzy zmianami
stanu niektórych pozycji w bilansie oraz
zmianami tych samych pozycji wykazanymi w
rachunku przepływów pieni nych nale y
wyja ni ich przyczyny.
(zał cznik 1)
rodki pieni ne to aktywa zgromadzone w
kasie i na rachunkach bankowych.
Ekwiwalenty rodków pieni nych na
potrzeby rachunku przepływów pieni nych,
to aktywa płatne lub wymagalne w ci gu 3
miesi cy od dnia ich otrzymania, wystawienia,
nabycia lub zało enia (lokaty) o ile nie zostały
zaliczone do innych krótkoterminowych
aktywów finansowych.
Kredyty w rachunkach bie cych nie s
zaliczane do kategorii rodków pieni nych
lub ich ekwiwalentów.

Korekta bł du lat
ubiegłych

(MSR 7.1)

(art. 3.1.25)
Kwot korekty z tytułu usuni cia bł du
podstawowego popełnionego w poprzednich
latach obrotowych odnosi si na kapitał
(fundusz) własny i wykazuje jako "zysk
(strata) z lat ubiegłych.

rodki pieni ne składaj si z gotówki w
kasie oraz depozytów płatnych na danie.
Ekwiwalenty rodków pieni nych to
krótkoterminowe inwestycje (płatne w okresie
nie dłu szym ni 3 ms.) o du ej płynno ci,
łatwo wymienialne na znane kwoty aktywów
pieni nych oraz nara one na nieznaczne
ryzyko zmiany warto ci.
(MSR 7.6, 7)
Kredyty w rachunkach bie cych płatne na
danie s zaliczane do rodków pieni nych i
ich ekwiwalentów.
(MSR 7.8)
Zmieniony MSR odst pił od rozró niania
bł du podstawowego od innych istotnych
bł dów i posługuje si poj ciem istotnego
bł du lat ubiegłych.
Istotne bł dy powstałe w latach poprzednich
nale y skorygowa w pierwszym
sprawozdaniu finansowym po jego
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stwierdzeniu przez:
- przekształcenie danych porównywalnych
za okresy w których bł d wyst pił lub
- przekształcenie bilansu otwarcia aktywów,
zobowi za oraz kapitału własnego za
najwcze niejszy okres prezentowany w
sprawozdaniu finansowym, je eli bł d
wyst pił wcze niej.
W przypadku, gdy okre lenie wpływu bł du
na lata ubiegłe jest praktycznie niewykonalne
nale y przekształci dane porównywalne za
najwcze niejszy okres kiedy jest to mo liwe,
ujmuj c w nim wszystkie skutki bł du.
Standard podaje wskazówki wyst powania
takiej sytuacji.

(art. 54.3)
Ogólny wymóg zapewnienia
porównywalno ci sprawozda finansowych,
ale bez wskazania szczegółowych rozwi za .
Zwykle skutki zmian zasad rachunkowo ci
ujmuje si w wyniku finansowym okresu ich
wprowadzenia.

Zmiana zasad
(polityki)
rachunkowo ci

(6)

Zmiana szacunków
ksi gowych

(7)

Jednostka mo e, ze skutkiem od pierwszego
dnia roku obrotowego zmieni dotychczas
stosowane rozwi zania na inne, przewidziane
ustaw . W przypadku takim nale y w
sprawozdaniu finansowym jednostki za rok
obrotowy, w którym zmiany te nast piły,
poda przyczyny tych zmian, okre li
liczbowo ich wpływ na wynik finansowy oraz
zapewni porównywalno danych
sprawozdania finansowego dotycz cych roku
poprzedzaj cego rok obrotowy, w którym
dokonano zmian.
Spółki publiczne maj obowi zek
zapewnienia porównywalno ci swoich
sprawozda finansowych, co wymaga
przekształcenia danych porównywalnych, tak
jakby zmian zasad rachunkowo ci
wprowadzono z moc wsteczn .
(art. 8.2)
Brak szczegółowych rozwi za . W praktyce,
zmiany warto ci szacunkowych rozlicza si w
wyniku finansowym bie cego okresu
obrotowego.
Mo na stosowa rozwi zania proponowane
przez MSSF/MSR

Zmieniony standard odst pił od mo liwo ci
stosowania alternatywnego podej cia
prospektywnego, tj. ujmowania skutków bł du
w wyniku okresu bie cego.
(MSR 8.43-45)
Zmiany stosowanych zasad rachunkowo ci
nale y rozlicza retrospektywnie, tak jakby
nowa polityka rachunkowo ci była zawsze
stosowana, poprzez skorygowanie bilansu
otwarcia wyniku (zysku/straty) lat ubiegłych
najwcze niejszego z prezentowanych okresów
oraz innych danych porównywalnych
prezentowanych za lata ubiegłe
W przypadku, gdy okre lenie wpływu bł du
na lata ubiegłe jest praktycznie niewykonalne
nale y przekształci dane porównywalne za
najwcze niejszy okres, kiedy jest to mo liwe,
ujmuj c w nim wszystkie skutki bł du.
Zmieniony standard odst pił od mo liwo ci
stosowania alternatywnego podej cia
prospektywnego, tj. ujmowania skutków
zmiany zasad rachunkowo ci w wyniku
okresu bie cego.

(MSR 8.22-25)
Zmiany warto szacunków ksi gowych
ujmuje si w rachunku zysków i strat w
momencie ich wyst pienia.
(MSR 8.36)
Za warto ci szacunkowe uznawane s m.in.
- odpisy aktualizuj ce nale no ci,
- odpisy na przestarzałe zapasy,
- warto godziwa aktywów i zobowi za
finansowych,
- okres ekonomicznej u yteczno ci
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Warto ci
niematerialne i
prawne

amortyzowanych aktywów.

(art. 10.3)
Ujmowane w aktywach bilansu je li spełnione
s warunki:
- nadaj si do gospodarczego
wykorzystania,
- przewidywany okres ekonomicznej
u yteczno ci jest dłu szy ni rok
- przeznaczone s do u ywania na własne
potrzeby
(art. 3. 1.14)

(MSR 8.32)
Ujmowane w aktywach bilansu, je li
spełnione s warunki:
- jest prawdopodobny wpływ przyszłych
korzy ci ekonomicznych,
- koszt nabycia daje si zmierzy

Pocz tkowa wycena w cenie nabycia.
(art. 28.1.1)

Pocz tkowa wycena w cenie nabycia.
(MSR 38.24)

Wycena w pó niejszych okresach:
− według ceny nabycia pomniejszonej o
odpisy amortyzacyjne rozliczane w okresie
ekonomicznej u yteczno ci, a tak e o
odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci

Wycena w pó niejszych okresach:
− według ceny nabycia pomniejszonej o
odpisy amortyzacyjne rozliczane w okresie
ekonomicznej u yteczno ci, a tak e o
odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci
(podej cie wzorcowe)
lub
− według warto ci przeszacowanej, b d cej
warto ci godziw pomniejszon o
dotychczasowe odpisy umorzeniowe oraz
odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci pod
warunkiem wyst powania aktywnego
rynku (podej cie alternatywne)

Brak warto ciowego wskazania
maksymalnego okresu ekonomicznej
u yteczno ci.

Brak warto ciowego wskazania
maksymalnego okresu ekonomicznej
u yteczno ci, z tym, e:
- warto ci o sko czonym okresie
ekonomicznej u yteczno ci powinny by
amortyzowane w tym okresie,
- warto ci o nieoznaczonym okresie
ekonomicznej u yteczno ci nie powinny
by amortyzowane, lecz poddawane, co
najmniej raz w roku testom na utrat
warto ci
(MSR 38.74-75)
(MSR 38.97, 107-108)

(8)

(art. 28.1.1 oraz 33.1)

(MSR 38.21)

Z zakresu warto ci niematerialnych i
prawnych wył czone s koszty prac
badawczych. Koszty prac rozwojowych s
uznawane w momencie ich zako czenia, pod
warunkiem wyst pienia okoliczno ci
wskazanych w ustawie. Okres dokonywania
odpisów kosztów prac rozwojowych nie mo e
przekracza 5 lat.

Z zakresu warto ci niematerialnych i
prawnych wył czone s koszty prac
badawczych. Koszty prac rozwojowych s
uznawane w momencie ich zako czenia, pod
warunkiem wyst pienia okoliczno ci
wskazanych w standardzie. Okres amortyzacji
równy jest okresowi ekonomicznej
u yteczno ci aktywowanych prac
rozwojowych.

Do warto ci niematerialnych i prawnych nie
zalicza si kosztów zało enia, ani kosztów
pó niejszego rozszerzenia działalno ci.

Ponadto za warto ci niematerialne i prawne
nie uznaje si :
- kosztów rozpocz cia działalno ci,
- kosztów szkole ,
- kosztów promocji i reklamy,
- kosztów reorganizacji przedsi biorstwa
(MSR 38.54, 57, 69)

(art. 33.2)
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Warto

firmy

(9)

Warto firmy stanowi ró nic mi dzy cen
nabycia okre lonej jednostki lub
zorganizowanej jej cz ci a ni sz od niej
warto ci godziw przej tych aktywów netto.
(art. 33.4)

Powstaje jako ró nica mi dzy cen przej cia a
warto ci godziw przej tych rozró nialnych
aktywów, zobowi za i zobowi za
warunkowych.
(MSSF 3.51)

Warto ci niematerialne i prawne powstałe w
wyniku poł czenia jednostek ujmowane s
odr bnie od warto ci firmy na dat poł czenia
je eli spełniaj one definicj aktywów.
(art. 44b.2)

Warto ci niematerialne i prawne powstałe w
wyniku poł czenia jednostek ujmowane s
odr bnie od warto ci firmy na dat poł czenia,
o ile ich warto mo na wiarygodnie ustali .
(MSR 38.34)

Okres dokonywania odpisów
amortyzacyjnych dla warto ci firmy 5 lat lub
w uzasadnionych przypadkach 20 lat.
(art. 44.10)
rodki trwałe wycenia si według cen nabycia
lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o
odpisy amortyzacyjne, a tak e o odpisy z
tytułu trwałej utraty warto ci.

Warto firmy nie powinna by
amortyzowana, tylko poddawana, co najmniej
raz do roku testom na utrat warto ci.
(MSSF 3.55)
rodki trwałe wycenia si w wysoko ci
poniesionego kosztu, tj. według cen nabycia
lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o
odpisy amortyzacyjne, a tak e o odpisy z
tytułu trwałej utraty warto ci.
(MSR 16.30)

(art. 28.1.1)
Brak szczegółowych uregulowa . Mo na
stosowa przepisy MSR 16.

Rzeczowe aktywa
trwałe

( 10 )

(art. 10.3)

Warto pocz tkow rodków trwałych
powi kszaj szacowane koszty demonta u
oraz usuni cia składnika aktywów z miejsca
jego lokalizacji, a tak e koszty rekultywacji
terenu.
(MSR 16.16.c)

Warto pocz tkow stanowi c cen nabycia
lub koszt wytworzenia rodka trwałego
powi kszaj koszty jego ulepszenia. Koszty
remontów zaliczane s do rachunku zysków i
strat w okresie ich wyst pienia.
(art. 31.1)

Koszty istotnych remontów ujmowane s w
warto ci bilansowej rodków trwałych. Koszty
bie cego utrzymania i serwisu obci aj
rachunek zysków i strat w okresie ich
poniesienia.
(MSR 16.12-14)

Brak szczegółowych uregulowa . Mo na
stosowa przepisy MSR 16.

(art. 10.3)
Dopuszczana jest tak e wycena w warto ci
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny
rodków trwałych). Aktualizacja wyceny
rodków trwałych przeprowadzana jest na
podstawie odr bnych przepisów a ustalona w
jej wyniku warto rodka trwałego nie mo e
by wy sza od jego warto ci godziwej, której
odpisanie w przewidywanym okresie jego
dalszego u ywania jest ekonomicznie
uzasadnione. Skutki aktualizacji rodków
trwałych odnosi si na kapitał z aktualizacji
wyceny, który ulega zmniejszeniu o ró nic z
aktualizacji wyceny zbywanych lub
zlikwidowanych rodków trwałych. Ostatnia
aktualizacja wyceny rodków trwałych została

rodki trwałe pozyskane w transakcji
wymiany wyceniane s w ich warto ci
godziwej, chyba, e transakcji wymiany brak
jest tre ci ekonomicznej. Wówczas wyceniane
s w warto ci bilansowej wydawanego
elementu maj tku.
(MSR 16.24)
Podej cie alternatywne:
- wycena pocz tkowa: w wysoko ci
poniesionego kosztu;
- wycena w kolejnych okresach: w warto ci
przeszacowanej b d cej warto ci godziw
na dat przeszacowania pomniejszon o
zakumulowan amortyzacj oraz odpisy z
tytułu utraty warto ci.
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przeprowadzona przy u yciu stawek
okre lonych przez prezesa GUS na dzie 1
stycznia 1995 roku.
(art. 31.3, 4)
Przy ustalaniu okresu amortyzacji uwzgl dnia
si okres ekonomicznej u yteczno ci rodka
trwałego.

(MSR 16.31)
rodki trwałe amortyzowane s w okresie ich
u yteczno ci z uwzgl dnieniem porz dku, w
jakim osi gane b d korzy ci ekonomiczne.

(art. 32.2)

(MSR 16.50, 60)

Poprawno okresów i stawek
amortyzacyjnych ustalonych na dzie
przyj cia do u ywania rodków trwałych
podlega okresowej weryfikacji.
(art. 32.3)

Okres ekonomicznej u yteczno ci rodka
trwałego oraz porz dek, w jakim b d
osi gane powinny by poddawane ocenie
przynajmniej raz w roku
(MSR 16.51, 61)

Koszty finansowania zewn trznego, tj. koszty
obsługi zobowi za zaci gni tych w celu
sfinansowania rodków trwałych i zwi zane z
nimi ró nice kursowe, pomniejszone o
przychody z tego tytułu powi kszaj cen
nabycia i koszt wytworzenia.
(art. 28.8.2)

Ka dy element rodka trwałego o warto ci
istotnej w stosunku do całej jego warto ci
powinien by amortyzowany indywidualnie.
Podej cie komponentowe jest równie
dopuszczalne w stosunku do elementów
rodka trwałego nie stanowi cych istotnej
warto ci cało ci.
(MSR 16.43, 47)
Podej cie wzorcowe - koszty finansowania
zewn trznego obci aj rachunek zysków i
strat okresu w którym zostały poniesione.
(MSR 23.7)
Podej cie alternatywne – koszty finansowania
zewn trznego poniesione w stosunku do
składników maj tku, których przygotowanie
jest długotrwałe powi kszaj warto
pocz tkow tego aktywu.
(MSR 23.11)

Nieruchomo ci
Inwestycyjne

( 11 )

Przez inwestycje rozumie si aktywa nabyte w
celu osi gni cia korzy ci ekonomicznych
wynikaj cych z przyrostu warto ci tych
aktywów, uzyskania z nich przychodów w
formie odsetek, dywidend (udziałów w
zyskach) lub innych po ytków, w tym równie
z transakcji handlowej, które nie s
u ytkowane przez jednostk , lecz zostały
nabyte w celu osi gni cia tych korzy ci.

(art. 3.1.17)

Ró nice kursowe od zobowi za słu cych
sfinansowaniu zakupu składnika maj tku
koryguj jego warto pocz tkow , tylko w
stopniu, w jakim mo na je uzna za korekt
kosztów odsetek.
(MSR 23.5.e)
Nieruchomo ci posiadane (na mocy prawa
własno ci lub umowy leasingu finansowego)
dla uzyskiwania przychodów z opłat
czynszowych i/lub wzrostu warto ci. Nie
obejmuj nieruchomo ci zajmowanych przez
wła ciciela lub nieruchomo ci przeznaczonych
do sprzeda y.
(MSR 40.5)
Nieruchomo ci stanowi ce przedmiot leasingu
operacyjnego mog by zaliczone do
nieruchomo ci inwestycyjnych, o ile
wyceniane s według warto ci godziwej.
(MSR 40.6)
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Aktywa
przeznaczone do
sprzeda y

( 12 )

Leasing –
klasyfikacja

( 13 )

Wyceniane według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne, b d według ceny rynkowej
lub inaczej okre lonej warto ci godziwej.
(art. 28.1.1a)

Mo na dokona wyboru na stosowanie
warto ci godziwej albo amortyzowanego
kosztu.

Ró nice z przeszacowania do poziomu
powy ej pierwotnej ceny nabycia odnosi si
na kapitał z aktualizacji wyceny. Obni enie
warto ci inwestycji uprzednio
przeszacowanej, do wysoko ci kwot
odniesionych na kapitał koryguje (zmniejsza)
ten kapitał; w pozostałych przypadkach skutki
obni enia warto ci inwestycji zalicza si do
kosztów finansowych. Wzrost warto ci
inwestycji bezpo rednio wi cy si z
uprzednim obni eniem jej warto ci
odniesionym w koszty finansowe, do
wysoko ci tych kosztów ujmuje si jako
przychody finansowe.
(art. 35.4)

W przypadku stosowania modelu
amortyzowanego kosztu, warto bilansow
ustala si poprzez pomniejszenie ceny nabycia
o zakumulowane odpisy amortyzacyjne
rozło one na okres ekonomicznej
u yteczno ci nieruchomo ci.

(MSR 40.30)

(MSR 40.56)
W razie stosowania wyceny według warto ci
godziwej, zysk lub strata z tytułu zmiany
warto ci godziwej ujmuje si w rachunku
zysków i strat okresu wyst pienia.
(MSR 40.33-35)

Brak przepisów reguluj cych cz stotliwo
wyceny do warto ci godziwej.

Warto godziwa musi odzwierciedla
faktyczne warunki rynkowe i okoliczno ci
wyst puj ce na dzie bilansowy, st d
aktualizacje powinny by przeprowadzane
wystarczaj co cz sto, aby warto bilansowa
nie ró niła si istotnie od warto ci godziwej.
(MSR 40.38)
Składniki maj tku trwałego lub grupy takich
składników klasyfikuje si jako aktywa trwałe
przeznaczone do sprzeda y, je eli przewiduje
si , ze ich warto bilansowa zostanie
odzyskana nie w drodze dalszego
u ytkowania, lecz w wyniku ich sprzeda y.
(MSSF 5.6)

W przypadku zmiany technologii produkcji,
przeznaczenia do likwidacji, wycofania z
u ywania lub innych przyczyn powoduj cych
trwał utrat warto ci rodka trwałego,
dokonuje si - w ci ar pozostałych kosztów
operacyjnych - odpowiedniego odpisu
aktualizuj cego jego warto . St d aktywa
przeznaczone do sprzeda y wyceniane s w
cenie nabycia pomniejszonej o zakumulowane
odpisy amortyzacyjnej lub w ni szej od niej
warto ci mo liwej do uzyskania ceny
sprzeda y.
(art. 32.4)

Składniki maj tku trwałego lub grupy
aktywów zaklasyfikowane do kategorii
przeznaczonych do sprzeda y wyceniane s w
ni szej z warto ci bilansowej i warto ci
godziwej pomniejszonej o koszty niezb dne
do sprzeda y.

Amortyzacji zaprzestaje si z chwil
przeznaczenia rodka trwałego do likwidacji.

Amortyzacji zaprzestaje si z chwil
zaliczenia składnika aktywów lub ich grupy
do kategorii przeznaczonych do sprzeda y.
(MSSF 5.25)
Leasing jest klasyfikowany jako finansowy,
je eli przenosi leasingobiorc istotn cz
ryzyk i korzy ci zwi zanych z posiadaniem
aktywów b d cych przedmiotem umowy.

(art. 32.1)
Umowy leasingu klasyfikuje si jako leasing
finansowy, je eli spełniony jest przynajmniej
jeden z poni szych warunków:
− umowa przenosi własno jej przedmiotu

(MSSF 5.15)
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−

−

−

−

−

−

Leasing finansowy –
rozliczenie przez
leasingodawc

( 14 )

Leasing operacyjny
– rozliczenie przez
leasingodawc

na korzystaj cego po zako czeniu okresu,
na który została zawarta,
umowa zawiera prawo do nabycia jej
przedmiotu przez korzystaj cego, po
zako czeniu okresu, na jaki została
zawarta, po cenie ni szej od warto ci
rynkowej z dnia nabycia,
okres, na jaki została zawarta umowa,
odpowiada w przewa aj cej cz ci
przewidywanemu okresowi ekonomicznej
u yteczno ci rodka trwałego lub prawa
maj tkowego, przy czym nie mo e by on
krótszy ni 3/4 tego okresu,
suma opłat, pomniejszonych o dyskonto,
ustalona w dniu zawarcia umowy i
przypadaj ca do zapłaty w okresie jej
obowi zywania, przekracza 90% warto ci
rynkowej przedmiotu umowy na ten dzie ,
umowa zawiera przyrzeczenie
finansuj cego do zawarcia z korzystaj cym
kolejnej umowy o oddanie w odpłatne
u ywanie tego samego przedmiotu lub
przedłu enia umowy dotychczasowej, na
warunkach korzystniejszych od
przewidzianych w dotychczasowej
umowie,
umowa przewiduje mo liwo jej
wypowiedzenia, z zastrze eniem, e
wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i
straty poniesione przez finansuj cego
pokrywa korzystaj cy,
przedmiot umowy został dostosowany do
indywidualnych potrzeb korzystaj cego

W przeciwnym razie umow leasingu
klasyfikuje si jako leasing operacyjny.
(art. 3.4)
Oddane do u ywania na podstawie umowy
leasingu finansowego rodki trwałe lub
warto ci niematerialne i prawne zalicza si u
finansuj cego do aktywów trwałych jako
nale no ci.
(art. 3.4)
Brak szczegółowych zasad ujmowania
inwestycji leasingowej. Mo na stosowa
przepisy MSSF/MSR.
(art. 10.3)
Aktywa oddane w leasing ujmowane s jako
rzeczowe aktywa trwałe oraz amortyzowane
przez okres ich ekonomicznej u yteczno ci.
Przychody z tytułu opłat leasingowych ujmuje
si przez okres leasingu.

( 15 )
(art. 3.4)

W przeciwnym razie umowa klasyfikowane
jest jako leasing operacyjny.
(MSR 17.8)
Standard podaje wskazówki klasyfikacyjne
dla niektórych typów umów.
(MSR 17.9-19)
Umowy leasingu operacyjnego, gdzie
przedmiot leasingu stanowi nieruchomo
inwestycyjn wycenian według warto ci
godziwej, klasyfikuje si i rozlicza jako
leasing finansowy.
(MSR 17.19)

Opłaty nale ne z tytułu leasingu ujmowane s
jako nale no ci w wysoko ci inwestycji
leasingowej netto, to jest w zdyskontowanej
warto ci minimalnych opłat leasingowych
powi kszonych o nie gwarantowan warto
ko cow przedmiotu leasingu.
(MSR 17.36)
Przychody odsetkowe z tytułu leasingu s
ujmowane w okresie jego trwania w sposób
odzwierciedlaj cy stał , okresow stop
zwrotu z niespłaconej inwestycji leasingowej
netto.
(MSR 17.39, 40)
Aktywa oddane w leasing ujmowane s w
bilansie zgodnie z ich charakterem oraz
amortyzowane przez okres ich ekonomicznej
u yteczno ci. Przychody z tytułu opłat
leasingowych ujmowane s metod liniowa
przez okres trwania leasingu, chyba, e ich
rozliczenie w inny sposób lepiej oddaje tryb
zu ywania korzy ci ekonomicznych.
(MSR 17.49, 50)
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Brak szczegółowych zasad. Mo na stosowa
przepisy MSSF/MSR.

Opłaty leasingowe powinny by podzielone na
cz
finansow i kwot pomniejszaj c
niespłacone zobowi zanie. Koszty finansowe
obci aj rachunek zysków i strat w okresie
trwania umowy leasingu odzwierciedlaj c
stał stop oprocentowania nierozliczonego
zobowi zania.
(MSR 17.25)

Leasing finansowy –
rozliczenie przez
leasingobiorc

( 16 )

Leasing operacyjny
– rozliczenie przez
leasingobiorc

(art. 10.3)
Opłaty leasingowe obci aj rachunek zysków
i strat w okresie ich poniesienia i rozliczane s
przez cały okres trwania umowy leasingowej.

( 17 )
Brak szczegółowych zasad. Mo na stosowa
przepisy MSSF/MSR.

Leasing – sprzeda i
leasing zwrotny

( 18 )

Na moment zawarcia umowy leasingu aktywa
i zobowi zania ujmowane s w kwocie ni szej
spo ród warto ci godziwej przedmiotu
leasingu i warto ci bie cej minimalnych
opłat leasingowych okre lonej z
wykorzystaniem stopy dyskonta wła ciwej dla
danej umowy.
(MSR 17.20)

Aktywa u ytkowane na podstawie leasingu
powinny by amortyzowane według zasad
u ywanych w stosunku do własnych
składników maj tku. Je eli brak jest
wiarygodnej pewno ci, e na ko cu okresu
umowy leasingobiorca otrzyma prawo
własno ci, aktywa powinny by
amortyzowane w okresie krótszym spo ród
okresu leasingu i okresu ekonomicznej
u yteczno ci.
(MSR 17.27)
Płatno ci leasingowe powinny by ujmowane
jako koszty w rachunku zysków i strat metod
liniow , chyba e ich rozliczenie w inny
sposób lepiej oddaje tryb czerpania korzy ci
ekonomicznych.
(MSR 17.33)
Je eli po transakcji sprzeda y nast puje
umowa leasingu o charakterze finansowym, to
zysk na takiej operacji powinien by
odroczony i ujmowany w rachunku zysków i
strat w okresie leasingu
(MSR 17.58)
Je eli po transakcji sprzeda y nast puje
umowa leasingu o charakterze operacyjnym, a
warto transakcji odpowiada warto ci
godziwej, to zysk na takiej operacji powinien
by natychmiast i w cało ci uj ty w rachunku
zysków i strat.
Je li cena sprzeda y jest ni sza od warto ci
godziwej, to zysk na operacji ujmowany jest
w rachunku zysków i strat, chyba e obni ka
ceny sprzeda y poni ej warto ci godziwej
b dzie zrekompensowana przez ustalenie
opłat leasingowych poni ej poziomów
rynkowych. Wówczas zysk na sprzeda y
powinien by odroczony w czasie i rozliczany
w rachunku zysków i strat w okresie
u ytkowania aktywu.
Je eli cena sprzeda y ustalona jest powy ej
warto ci godziwej, to zysk na sprzeda y
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(art. 10.3)
Zgodnie z polskimi przepisami o
rachunkowo ci, trwała utrata
warto ci dotyczy mo e wył cznie rodków
trwałych, warto ci niematerialnych i
prawnych, rodków trwałych w budowie
oraz niektórych inwestycji. Jednostka musi
corocznie dokonywa oceny, czy istnieje
prawdopodobie stwo, e kontrolowany przez
jednostk składnik aktywów nie przyniesie w
przyszło ci w znacz cej cz ci lub w cało ci
przewidywanych korzy ci ekonomicznych, co
wiadczyłoby o trwałej utracie warto ci.
Odpis aktualizuj cy z tytułu trwałej utraty
warto ci doprowadza warto składnika
aktywów wynikaj c z ksi g rachunkowych
do ceny sprzeda y netto, a w przypadku jej
braku - do ustalonej w inny sposób warto ci
godziwej. Brak jest postanowie
okre laj cych sposób dokonywania takiej
oceny.

Utrata warto ci
aktywów

( 19 )

(art. 28.7)

powinien by odroczony w czasie i rozliczany
w rachunku zysków i strat w okresie
u ytkowania aktywu.
(MSR 17.61)
Jednostka musi raz w roku dokonywa oceny,
czy istniej przesłanki wskazuj ce na to, e
nast piła utrata warto ci przez którykolwiek
ze składników aktywów. W razie gdy
okoliczno ci wskazuj na to, e nast piła
utrata warto ci, nale y dokona
przegl du aktywów pod k tem mo liwej do
odzyskania warto ci.
(MSR 36.9)
Niezale nie od wyst powania przesłanek,
jednostka musi, co roku przeprowadzi testy
na utrat warto ci dla:
- warto ci niematerialnych i prawnych, o
nieograniczonym okresie u ytkowania,
- warto ci niematerialnych i prawnych nie
przyj tych do u ytkowania,
- warto ci firmy powstałej w wyniku
poł czenia jednostek gospodarczych
(MSR 36.10)
Strata z tytułu utraty warto ci równa jest
ró nicy pomi dzy warto ci bilansowà
składnika aktywów a jego warto ci mo liw
do odzyskania.
(MSR 36.59)
Warto mo liwa do odzyskania równa si
wy szej warto ci spo ród ceny sprzeda y
netto (warto godziwa pomniejszona o koszty
sprzeda y) oraz warto ci w u yciu.
Warto w u yciu równa jest przyszłym
przepływom rodków pieni nych, jakie b d
uzyskane z danego składnika aktywów,
zdyskontowanym do warto ci bie cej przy
zastosowaniu stawki rynkowej przed
opodatkowaniem, odzwierciedlaj cej aktualn
ocen warto ci pieni dza w czasie oraz
obszarów ryzyka zwi zanych z danym
składnikiem aktywów.
(MSR 36.6)

Odpisy aktualizuj ce z tytułu utraty warto ci
uprzednio przeszacowanych aktywów
zmniejszaj kapitał z aktualizacji wyceny.
Ewentualna nadwy ka odpisu nad ró nicami z
aktualizacji wyceny zalicza si do rachunku
zysków i strat. Odpisy z tytułu utraty warto ci
aktywów nie podlegaj cych wcze niejszemu
przeszacowaniu ujmuje si w rachunku
zysków i strat.
(art. 32.5)

Odpisy aktualizuj ce z tytułu utraty warto ci
uprzednio przeszacowanych aktywów
pomniejszaj kapitał rezerwowy z aktualizacji
wyceny. W pozostałych przypadkach odpisy
do wysoko ci kwoty mo liwej do odzyskania
ujmuje si w rachunku zysków i strat.

W przypadku ustania przyczyny, dla której
dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty
warto ci, równowarto cało ci lub
odpowiedniej cz ci uprzednio dokonanego

Dozwolone jest odwrócenie odpisów z tytułu
utraty warto ci do wysoko ci kwoty warto ci
mo liwej do odzyskania, nie wy ej jednak od
tej jaka byłaby w przypadku gdyby odpis w

(MSR 36.59, 60)
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odpisu aktualizuj cego zwi ksza warto
danego składnika aktywów i podlega uj ciu w
rachunku zysków i strat.

(art. 35c)
Odwrócenie odpisu jest zastrze one w
przypadku warto ci firmy. W przypadku
trwałej utraty warto ci udziałów w
jednostkach podporz dkowanych, ustalona na
dzie nabycia udziałów warto firmy lub
ujemna warto firmy podlega odpisaniu na
wynik finansowy.
(art. 62.6)
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
wycenia si według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wy szych od ich cen
sprzeda y netto na dzie bilansowy.
(art. 28.1. 6)

Nie jest mo liwe odwrócenie odpisu z tytułu
utraty warto ci dokonanego w odniesieniu do
warto ci firmy.

W sytuacjach uzasadnionych niezb dnym,
przygotowaniem towaru lub produktu do
sprzeda y b d długim okresem wytwarzania
produktu, cen nabycia lub koszt wytworzenia
mo na zwi kszy o koszty obsługi
zobowi za zaci gni tych w celu
finansowania zapasu towarów lub produktów
w okresie ich przygotowania do sprzeda y
b d wytworzenia i zwi zanych z nimi ró nic
kursowych, pomniejszone o przychody z tego
tytułu.

Podej cie wzorcowe - koszty finansowania
zewn trznego obci aj rachunek zysków i
strat okresu, w którym zostały poniesione.
(MSR 23.7)

Zapasy

( 20 )
(art. 28.4)
Warto stanu ko cowego rzeczowych
składników aktywów obrotowych wycenia si
w zale no ci od przyj tej przez jednostk
metody ustalania warto ci ich rozchodu wg
jednej z nast puj cych metod:
wg cen przeci tnych,
wg metody FIFO,
wg metody LIFO,
w drodze szczegółowej identyfikacji
rzeczywistych cen (kosztów).

Kontrakty
długoterminowe

( 21 )

ogóle nie wyst pił. Skutek takiej operacji
odnoszony jest na wynik finansowy, chyba e
składnik aktywów wyceniany jest w warto ci
przeszacowanej. Wówczas traktuje si to jak
zwi kszenie warto ci aktywa z tytułu
przeszacowania.
(MSR 36.114, 117, 118)

(art. 34.4)
Szczególne zasady rozliczania stosuje si w
stosunku do umów o wykonanie usługi (w tym
umów o budow ) o okresie realizacji
przekraczaj cym 6 miesi cy.

(MSR 36.124)
Zapasy wycenia si według ni szej warto ci
spo ród ich ceny nabycia (kosztu
wytworzenia) oraz mo liwej do uzyskania
ceny sprzeda y netto.
(MSR 2.9)

Podej cie alternatywne – koszty finansowania
zewn trznego poniesione w stosunku do
składników maj tku, których przygotowanie
jest długotrwałe powi kszaj warto
pocz tkow tego aktywu.
(MSR 23.11)
Ró nice kursowe od zobowi za słu cych
sfinansowaniu zakupu składnika maj tku
koryguj jego warto pocz tkow , tylko w
stopniu, w jakim mo na je uzna za korekt
kosztów odsetek.
(MSR 23.5.e)
Warto stanu ko cowego zapasów nabytych
w zwi zku ze szczególnymi projektami oraz
tych, które nie s przedmiotem normalnego
obrotu powinna by ustalona w drodze
szczegółowej identyfikacji indywidualnych
składników maj tku.
(MSR 2.23)
W pozostałych przypadkach nale y stosowa
nast puj ce sposoby ustalania kosztu
rozchodu:
- wg metody FIFO lub
- wg metody cen przeci tnych
(MSR 2.25)
Przepisy standardu stosuje si do umów o
budow pojedynczego składnika aktywów lub
kombinacji aktywów, z tym, e poj cie to
obejmuje równie :
- umowy o wiadczenie usług, które s
bezpo rednio zwi zane z budow danego
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(art. 34a.1)
Przychody z kontraktu s ustalane według
metody stopnia zaawansowania prac, o ile
stopie zaawansowania oraz przewidywane
koszty całkowite wykonania usługi za cały
czas jej realizacji mo na ustali w sposób
wiarygodny.
(art. 34a.1)

Przychody i koszty z kontraktu s ustalane
według metody stopnia zaawansowania prac,
o ile wynik mo na ustali w sposób
wiarygodny.

Je eli stopie zaawansowania niezako czonej
usługi lub przewidywany, całkowity koszt jej
wykonania nie mo e by na dzie bilansowy
ustalony w sposób wiarygodny, to przychód
ustala si w wysoko ci poniesionych w danym
okresie sprawozdawczym kosztów, nie
wy szych jednak od kosztów, których
pokrycie w przyszło ci przez zamawiaj cego
jest prawdopodobne.
(art. 34a.4)

Je eli wynik na kontrakcie długoterminowym
nie mo e by ustalony wiarygodnie, to:
- przychody ujmuje si do wysoko ci
poniesionych kosztów, których odzyskanie
jest prawdopodobne,
- koszty powinny by uj te w rachunku
zysków i strat okresu, w którym wyst piły

Bez wzgl du na zastosowany sposób ustalania
przychodów na wynik finansowy jednostki
wpływaj przewidywane straty zwi zane z
wykonaniem usługi obj tej umow .

Niezale nie od przyj tej metody rozliczania
kontraktu, je eli jest prawdopodobne, e
ł czne koszty umowy przekrocz przychody z
jej tytułu, przewidywana strata musi by
natychmiast uj ta w kosztach.
(MSR 11.36)
Rezerwy ujmowa nale y tylko wtedy, gdy:
− jednostka posiada tera niejszy obowi zek
(umowny lub wynikaj cy z przepisów
prawa) do przekazania korzy ci
ekonomicznych wynikaj cy ze zdarzenia z
przeszło ci,
− prawdopodobne jest, e wymagane b dzie
takie przekazanie w celu uregulowania
obowi zku oraz
− mo na dokona wiarygodnego
oszacowania zobowi zania.
(MSR 37.14)

(art. 34a.5)
Rezerwy tworzy si na pewne lub o du ym
stopniu prawdopodobie stwa przyszłe
zobowi zania, których kwot mo na
oszacowa w sposób wiarygodny, a w
szczególno ci na straty z transakcji
gospodarczych w toku, z tytułu udzielonych
por cze , gwarancji, operacji kredytowych,
skutków tocz cego si post powania.

Rezerwy

( 22 )

składnika aktywów,
- umowy o rozbiórk i odbudow aktywów
oraz o rekultywacj rodowiska po
rozbiórce aktywów
Brak wskazania szczególnego momentu
czasowego, od którego nale y stosowa
standard.
(MSR 11.1, 5)

Katalog rezerw na zobowi zania nie jest
zamkni ty, na ich wielko wpływa tak e m.
in. wynikaj cy z tre ci art. 34a.5 ustawy
obowi zek tworzenia rezerw na
przewidywane straty zwi zane z wykonaniem
długotrwałej umowy.

(MSR 11.22)

(MSR 11.32)

Kwota ujmowana jako rezerwa powinna by
najlepszym mo liwym oszacowaniem
wydatków niezb dnych
do wypełnienia tera niejszego obowi zku na
dzie bilansowy.
(MSR 37.36)
Je eli wpływ zmiany warto ci pieni dza w
czasie jest istotny, jednostka powinna
zdyskontowa oczekiwane wydatki z tytułu
rozliczenia zobowi zania wg stopy
dyskontowej wolnej od ryzyka wła ciwej dla
ryzyka specyficznego dla danego
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Rezerwy
restrukturyzacyjne

(art. 35d)
Ujmuje si rezerwy na przyszłe zobowi zania
spowodowane restrukturyzacj , je eli
jednostka na podstawie odr bnych przepisów
jest zobowi zana do jej przeprowadzenia lub
zawarte zostały wi ce umowy oraz istnieje
mo liwo oszacowania tych kwot w
wiarygodny sposób.

( 23 )

(art. 35d)
Brak uregulowa . Mo na posługiwa si
rozwi zaniami przyj tymi przez MSSF/MSR.

Uci liwe umowy

( 24 )

(art. 10.3)
Przez przychody rozumie si
uprawdopodobnione powstanie w okresie
sprawozdawczym korzy ci ekonomicznych o
wiarygodnie okre lonej warto ci, w formie
zwi kszenia warto ci aktywów, albo
zmniejszenia warto ci zobowi za , które
doprowadz do wzrostu kapitału własnego lub
zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób
ni wniesienie rodków przez udziałowców
lub wła cicieli.
(art. 3.1.30)
Uj cie przychodu

( 25 )

Ustawa nie okre la momentu uznania
przychodu. Mo na wykorzysta wytyczne
MSSF/MSR

zobowi zania.

(MSR 37.45)
Rezerwy na koszty restrukturyzacji tworzy si
tylko wówczas, gdy:
- Spółka posiada szczegółowy oficjalny plan
restrukturyzacji oraz
- nie mo e si z niego wycofa , poniewa
rozpocz ła jego wdra anie planu lub
ogłosiła osobom, których b dzie dotyczy ,
jego główne cechy.
(MSR 37.72)
Rezerwa na restrukturyzacje powinna
obejmowa tylko te koszty, które:
- w sposób nieodzowny wynikaj z
restrukturyzacji i,
- nie s zwi zane z bie c działalno ci
jednostki.
(MSR 37.80)
Uci liwe umowy to takie, gdzie nieuniknione
jest e koszty wypełnienia obowi zków
umownych przewy sz korzy ci ekonomiczne
spodziewane w wyniku realizacji umowy.
Zasadniczo niedozwolone jest tworzenie
rezerw na przyszłe straty operacyjne.
(MSR 37.63)
Jednak e, je li jednostka jest stronà uci liwej
umowy, to uj nale y tera niejszy obowi zek
wynikaj cy z umowy i wyceni go jako
rezerw .
(MSR 37.66)
Przychodami s wpływy korzy ci
ekonomicznych powstałe w wyniku
działalno ci gospodarczej, skutkuj ce
zwi kszeniem kapitału własnego, innym od
zwi ksze wynikaj cych z wpłat
udziałowców.
(MSR 18.7)
Standard zawiera kryteria ujmowania
przychodów ze sprzeda y towarów,
wiadczenia usług oraz z tytułu odsetek,
tantiem i dywidend. Kryteria ujmowania
przychodów wspólne dla wszystkich z nich to:
- prawdopodobie stwo uzyskania korzy ci
ekonomicznych,
- kwot przychodów mo na wiarygodnie
okre li
(MSR 18.14, 20, 29)
Przychody nale y ustala w wysoko ci
warto ci godziwej zapłaty otrzymanej, b d
nale nej.
(MSR 18.9)
Dodatkowe kryteria ujmowania przychodów
ze sprzeda y towarów:
- przekazanie nabywcy znacz cego ryzyka i
korzy ci zwi zanych z prawem własno ci
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towaru,
- zaprzestanie zaanga owania w zarz dzaniu
lub kontrol nad tymi towarami,
- wiarygodne wycenienie kosztów
poniesionych w zwi zku z transakcj .
(MSR 18.14)

(art. 10.3)
Nie ma rozró nienia dotacji podmiotowych od
dotacji stanowi cych zwrot ju poniesionych
kosztów.

Dotacje pa stwowe

( 26 )

wiadczenia
pracownicze

( 27 )

Dotacje przyznane na sfinansowanie nabycia
lub wytworzenia rodków trwałych, w tym
tak e rodków trwałych w budowie oraz prac
rozwojowych, je eli stosownie do innych
ustaw nie zwi kszaj one kapitałów
(funduszy) własnych, to zaliczane s do
rozlicze mi dzyokresowych przychodów.
W pó niejszych okresach zwi kszaj one
stopniowo pozostałe przychody operacyjne,
równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych od rodków trwałych lub
kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z
tych ródeł.

(art. 41.1.2)
Ustawa okre la odr bn pozycj bilansu, w
której nale y wykazywa rezerwy na
wiadczenia emerytalne i podobne, nie
precyzuj c przy tym adnych konkretnych
zasad ich ujmowania i wyceny.
(zał cznik 1)
Jednak e z definicji zobowi zania wynika, e
koszty wiadcze pracowniczych powinny

Dodatkowe kryteria ujmowania przychodów
ze wiadczenia usług:
- stopie realizacji usługi na dzie bilansowy
mo e by wiarygodnie okre lony oraz,
- mo liwe jest wiarygodne wycenienie
kosztów poniesionych w zwi zku z
transakcj oraz kosztów niezb dnych do jej
zako czenia.
(MSR 18.20)
Ponadto nale y:
- przy ujmowaniu przychodów z tytułu
odsetek nale y uwzgl dnia efektywn
stop procentow ,
- tantiemy nale y ujmowa w oparciu o
zasad memoriału, zgodnie z istot
umowy,
- dywidendy nale y ujmowa w momencie
ustalenia praw udziałowców do ich
otrzymania.
(MSR 18.29)
Dotacje pa stwowe nale y uj je li:
- spełnione s warunki zwi zane z dotacjami,
- dotacje b d otrzymane.
(MSR 20.7)
Dotacje podmiotowe ujmuje si
jako rozliczenia mi dzyokresowe przychodów
i odnosi w przychody równolegle z
ponoszonymi wydatkami, które maj
rekompensowa .
(MSR 20.12)
Dotacje pa stwowe otrzymane jako zwrot ju
poniesione koszty ujmuje si w rachunku
zysków i strat w okresie w którym stała si
nale na.
(MSR 20.20)
Dotacje dotycz ce ujmowanych aktywów
musz by prezentowane w bilansie albo jako
rozliczenia mi dzyokresowe przychodów,
albo jako pomniejszenie warto ci bilansowej
danego składnika aktywów.
(MSR 20.24)
Programy wiadcze pracowniczych powinny
by rozliczane przez cały okres zatrudniania,
którego te wiadczenia dotycz .
(MSR 19.10, 44)
Standard rozró nia programy okre lonych
składek od programów okre lonych
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by rozliczane w okresie zatrudnienia, którego
dotycz .
(art. 3.1.20)
Brak rozró nienia mi dzy programami
okre lonych wiadcze i okre lonych składek.
W praktyce wyst puj raczej programy
okre lonych składek oraz inne wiadczenia
takie jak nagrody jubileuszowe wypłacane po
okre lonym okresie zatrudnienia oraz
odprawy emerytalne wypłacane na koniec
okresu zatrudnienia.

Brak szczególnych uregulowa . Mo na
stosowa przepisy MSSF/MSR.

Wynagrodzenia
płatne w akcjach

( 28 )

wiadcze .

Programy okre lonych składek
Składk nale n w ramach programu nale y
uj jako zobowi zanie pomniejszaj j o
sum ju wpłaconych składek oraz jako koszt,
chyba e zgodnie z innym standardem mo na
uj j w warto ci składnika aktywów.
(MSR 19.44)
Programy okre lonych wiadcze
Kwota uj ta jako zobowi zanie stanowi
warto oczekiwanych wypłat z tytułu
wiadcze , jakie pracownicy wypracowali w
okresie bie cym i w okresach przeszłych.
Wysoko zobowi zania ustalana jest
metodami aktuarialnymi lub metoda
prognozowanych uprawnie jednostkowych
przy zastosowaniu stopy dyskontowej, która
jest ustalana na podstawie wyst puj cych na
dzie bilansowy rynkowych stóp zwrotu z
wysoko ocenianych obligacji przedsi biorstw
lub na podstawie rynkowej stopy zwrotu z
obligacji skarbowych.
(MSR 19.44, 64, 78)
Zmiany warto ci zobowi zania z tytułu
programu okre lonych wiadcze wynikaj ce
z zysków/strat aktuarialnych nie s ujmowane,
je li mieszcz si w przedziale +/- 10%
warto ci bie cej zobowi zania. Ró nice
przekraczaj ce wy ej wymieniony limit
ujmowane s w całym okresie zatrudnienia,
chyba e spółka przyjmie inny, szybszy tryb
ich rozliczania.
(MSR 19.92, 93)
Standardy rozró niaj transakcje rozliczane w
instrumentach kapitałowych od rozliczanych
w gotówce.
Transakcje rozliczane w postaci instrumentów
kapitałowych
Warto godziw otrzymywanych towarów
lub wiadcze nale y ujmowa jako składnik
aktywów lub koszt oraz jako zwi kszenie
kapitału własnego. Je li warto ci godziwej
towarów lub wiadcze nie da si ustali , to
nale y uj koszt i zwi kszenie kapitału w
wysoko ci warto ci godziwej przyznawanych
instrumentów kapitałowych.
(MSSF 2.7-10)
W przypadku transakcji z pracownikami
nabycie praw z przyznanych instrumentów
kapitałowych jest zwykle uwarunkowane
kontynuowaniem zatrudnienia. Wówczas
koszt oraz zwi kszenie kapitału ujmowane jest
w okresie nabywania praw do przyznanych
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instrumentów kapitałowych.

(MSSF 2.15)

W przypadku transakcji z pracownikami
ustalenie warto ci godziwej wiadczonych
usług w odniesieniu do poszczególnych
składników wynagrodzenia nie jest zwykle
mo liwe, dlatego ich skutki wycenia si w
warto ci godziwej przyznawanych
instrumentów kapitałowych.
(MSSF 2.12)
Transakcje rozliczane w gotówce
Warto godziw otrzymywanych towarów
lub wiadcze nale y ujmowa jako
zobowi zanie z koresponduj cym zapisem w
rachunku zysków i strat, a do momentu
rozliczenia zobowi zania.
(MSSF 2.30)
W przypadku transakcji z pracownikami
pocz tkowa warto godziwa zobowi zania
jest ujmowana w okresie nabywania praw do
przyznanych im wiadcze . Wszystkie
pó niejsze zmiany do warto ci godziwej s
ujmowane ze skutkiem odniesionym w
rachunek zysków i strat.
(MSSF 2.32)

(art. 10.3)
Na dzie zawarcia kontraktu nale y
zakwalifikowa ka dy instrument do
zobowi za albo do kapitałów (funduszy)
własnych w zale no ci od tre ci ekonomicznej
transakcji.
(art. 35a)

Kapitał własny

( 29 )

Warto godziwa instrumentów kapitałowych
jest ustalana w oparciu o cen rynkow , z
uwzgl dnieniem warunków na których je
przyznano. W przypadku braku cen
rynkowych nale y zastosowa modele wyceny
z uwzgl dnieniem czynników rynkowych.
(MSSF 2.16, 17)
Na dzie zawarcia kontraktu nale y
zakwalifikowa ka dy instrument do
zobowi za albo do kapitałów (funduszy)
własnych w zale no ci od tre ci ekonomicznej
transakcji.
(MSR 32.15)

Kapitał zakładowy wykazuje si w wysoko ci
okre lonej w umowie lub statucie i wpisanej w
rejestrze s dowym. Zadeklarowane, lecz nie
wniesione wkłady kapitałowe ujmuje si jako
nale ne wkłady na poczet kapitału, które w
efekcie pomniejszaj warto kapitału
własnego.
(art. 36.2)
Dopłaty do kapitału ujmuje si w odr bnej
pozycji pasywów bilansu (kapitał rezerwowy
z dopłat wspólników) i wykazuje si jako
składnik kapitału własnego dopóty, dopóki ten
nie zostanie u yty w sposób uzasadniaj cy
jego odpisanie; uchwalone, lecz nie wniesione
dopłaty wykazuje si w dodatkowej pozycji
kapitałów własnych "Nale ne dopłaty na
poczet kapitału rezerwowego (wielko

Dopłaty do kapitału nale y wykaza jako
zobowi zanie, je li spełniaj kryteria uj cia
zobowi zania.
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ujemna)".

(art. 36.2e)

Instrumenty zło one maj ce elementy
zobowi zania i kapitału własnego ujmowane
s oddzielenie.

Podatek dochodowy

( 30 )

(art. 35a)

Wystawca zło onego instrumentu
finansowego powinien oceni , czy dany
instrument posiada zarówno zobowi zanie
finansowe, jak i instrument kapitałowy.
Poszczególne elementy powinny by
klasyfikowane odr bnie.
(MSR 32.28)

Akcje własne ujmowane s cenie nabycia i
wykazywane w bilansie w oddzielnej pozycji
kapitały własnego ze znakiem ujemnym.
(zał cznik 1)

Akcje własne pomniejszaj kapitały własne.
Ujmowane s bezpo rednio w kapitałach w
wysoko ci ceny nabycia.
(MSR 32.33)

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu
spółki akcyjnej lub podwy szeniu kapitału
zakładowego zmniejszaj kapitał zapasowy
spółki do wysoko ci nadwy ki warto ci emisji
nad warto ci nominaln akcji, a pozostał ich
cz
zalicza si do kosztów finansowych.
(art. 36.2b)
Wpływaj cy na wynik finansowy podatek
dochodowy za dany okres sprawozdawczy
obejmuje cz
bie c (zobowi zanie z tytułu
dochodu do opodatkowania za rok bie cy) i
cz
odroczon (zmiana stanu podatku
odroczonego).
(art. 37.8)

Koszty emisji kapitału, inne ni zwi zane z
poł czeniem jednostek, pomniejszaj wpływy
z emisji instrumentów kapitałowych.
Koszty zaniechanych transakcji kapitałowych
ujmowane s w rachunku zysków i strat jako
koszt.
(MSR 32.35, 37)
Obci enie podatkowe ujmowane w rachunku
zysków i strat obejmuje podatek bie cy oraz
zmian stanu podatku odroczonego.

Nale no ci i zobowi zania z tytułu bie cego
podatku dochodowego prezentowane s
oddzielnie.

Nale no ci i zobowi zania z tytułu bie cego
podatku dochodowego nale y kompensowa
wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje mo liwy do
wyegzekwowania tytuł prawny do
przeprowadzenia kompensat oraz zamiar
rozliczenia podatku w kwocie netto lub
równoczesnego zrealizowania nale no ci i
rozliczenia zobowi za .
(MSR 12.71)
Rezerwa na podatek odroczony jest ujmowana
w odniesieniu do wszystkich ró nicami
mi dzy wykazywan w ksi gach
rachunkowych warto ci aktywów i pasywów
a ich warto ci podatkow , za wyj tkiem
ró nic wynikaj cych z:
- pocz tkowego uj cia warto ci firmy,
- warto ci firmy, której amortyzacja jest
kosztem nie podatkowym,
- pocz tkowego uj cia aktywów i
zobowi za oboj tnych podatkowo,
powstałych z transakcji innych ni
poł czenia jednostek
(MSR 12.15)

Podatek odroczony jest ujmowany w
odniesieniu do wszystkich ró nicami mi dzy
wykazywan w ksi gach rachunkowych
warto ci aktywów i pasywów a ich warto ci
podatkow oraz strat podatkow mo liw do
odliczenia w przyszło ci.

Podatek odroczony

( 31 )

(MSR 12.58)

Aktywa na podatek odroczony s ustalane w
odniesieniu do wszystkich ró nicami mi dzy
wykazywan w ksi gach rachunkowych
warto ci aktywów i pasywów a ich warto ci
podatkow , za wyj tkiem ró nic
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(art. 37.1)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego ustala przy uwzgl dnieniu
zasady ostro no ci, tj. gdy istnieje
prawdopodobie stwo osi gni cia przez
jednostk dochodu do opodatkowania.
(art. 37.4)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego ustala si , gdy istnieje
prawdopodobie stwo osi gni cia przez
jednostk dochodu do opodatkowania.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego wykazywane s w
bilansie oddzielnie. Rezerw i aktywa mo na
kompensowa , je eli jednostka ma tytuł
uprawniaj cy j do ich jednoczesnego
uwzgl dnienia przy obliczaniu kwoty
zobowi zania podatkowego

Nale y kompensowa aktywa i rezerwy na
podatek odroczony wtedy i tylko wtedy, gdy
posiada mo liwy do wyegzekwowania tytuł
prawny do przeprowadzenia kompensat
aktywów z tytułu podatku odroczonego z
rezerwami na podatek odroczony i gdy
dotycz one podatku dochodowego
nało onego przez t sam władz podatkow
na tego samego podatnika.
(MSR 12.74)

(art. 37.7)
Małe jednostki, zwolnione z obowi zku
badania mog odst pi od ustalania aktywów i
rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
(art. 37.10)
Jako jednostki powi zane rozumie si grup
jednostek obejmuj c jednostk dominuj c
lub znacz cego inwestora, jednostki zale ne,
współzale ne i stowarzyszone.
(art. 3.1.43)

Podmioty
powi zane

( 32 )

wynikaj cych z pocz tkowego uj cia
aktywów i zobowi za oboj tnych,
powstałych z transakcji innych ni poł czenia
jednostek.
(MSR 12.24)

W przypadku spółek publicznych za podmiot
powi zany rozumie si te :
a) podmiot dominuj cy w stosunku do
emitenta, jednostk podporz dkowan
wobec podmiotu dominuj cego albo
współmał onka, krewnych i powinowatych
do drugiego stopnia, przysposobionego lub
przysposabiaj cego oraz inne osoby, z
którymi podmiot dominuj cy jest
powi zany osobi cie, a tak e podmiot, w
którym jedna z tych osób jest podmiotem
dominuj cym lub osob zarz dzaj c ,
b) innego akcjonariusza (wspólnika)
posiadaj cego co najmniej 20 % głosów na
walnym zgromadzeniu emitenta, a tak e
jednostk od niego zale n lub podmiot, w
którym jest osob zarz dzaj c ,
c) jednostk podporz dkowan wobec
emitenta, a w przypadku gdy emitentem
jest fundusz - jednostk powi zan z
towarzystwem funduszy inwestycyjnych
zarz dzaj cym emitentem,
d) osob zarz dzaj c lub nadzoruj c
emitenta, jej współmał onka, krewnych i
powinowatych do drugiego stopnia,

(MSR 12.58)

Brak zwolnie z obowi zku ustalania aktywu i
tworzenia rezerwy na podatek odroczony.

Strona jest powi zana w stosunku do jednostki
je li:
- (a) bezpo rednio lub po rednio kontroluje,
b d jest pod kontrol lub wspóln
kontrol z inn jednostk ; (b) ma udział w
innej jednostce który daje jej mo liwo
wywierania istotnego wpływu; (c)
sprawuje wspólna kontrol nad inn
jednostk ;
- jest jednostk stowarzyszon (zgodnie z
MSR 28);
- jest wspólnym przedsi wzi ciem (zgodnie
z MSR 31);
- jest członkiem kluczowego personelu
zarz dzaj cego jednostki lub jednostki
dominuj cej;
- jest bliskim krewnym osoby sprawuj cej
kontrol ;
- jest jednostk kontrolowan , pod wspóln
kontrol lub znacz cym wpływem, b d
jednostk dla której istotna siła głosów
przypada bezpo rednio lub po rednio na
osob sprawuj ca kontrol ;
- jest programem wiadcze po okresie
zatrudnienia.
(MSR 24.9)
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przysposobionego lub przysposabiaj cego
oraz inne osoby, z którymi jest powi zany
osobi cie, a tak e podmiot, w którym jedna
z tych osób jest podmiotem dominuj cym
lub osob zarz dzaj c ;
(Rozp. RM z 11.08.04 r. w sprawie
szczegółowych warunków, jakim powinien
odpowiada prospekt emisyjny oraz skrót
prospektu §2.1.47)
Nale y ujawni :
- rozrachunki nierozliczone na dzie
bilansowy;
- informacje dotycz ce gwarancji i por cze
wobec jednostek powi zanych;
- wynagrodzeniach, ł cznie z
wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych
lub nale nych osobom wchodz cym w
skład organów zarz dzaj cych i
nadzoruj cych;
- po yczkach i wiadczeniach o podobnym
charakterze udzielonych osobom
wchodz cym w skład organów
zarz dzaj cych i nadzoruj cych;
- informacje o transakcjach z jednostkami
powi zanymi;
- wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których
jednostka posiada co najmniej 20%
udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie
głosów w organie stanowi cym spółki;
wykaz ten powinien zawiera tak e
informacje o procencie udziałów i stopniu
udziału w zarz dzaniu oraz o zysku lub
stracie netto tych spółek za ostatni rok
obrotowy;
(zał cznik 1)
Zobowi zania warunkowe to obowi zek
wykonania wiadcze , których powstanie jest
uzale nione od zaistnienia okre lonych
zdarze .

Zdarzenia
warunkowe

( 33 )

(art. 3.1.28)
Zobowi za warunkowych nie ujmuje si w
sprawozdaniu finansowym. Natomiast w
informacji dodatkowej nale y wykaza
zobowi zania warunkowe, w tym równie
udzielone przez jednostk gwarancje i
por czenia, tak e wekslowe; odr bnie nale y
wykaza informacje dotycz ce gwarancji i
por cze wobec jednostek powi zanych.

Nale y ujawni :
- nazwy wszystkich jednostek dla których
wyst puje sprawowanie kontroli, nawet
gdy nie było mi dzy nimi transakcji;
- wynagrodzenie ka dego z kluczowych
członków personelu kierowniczego w
uj ciu ł cznym i rozbiciu na rodzaje;
- wszystkie przeprowadzone transakcje,
wraz z informacj o rodzaju powi zania,
rodzaju i wielko ci transakcji oraz
nierozliczonych rozrachunkach;
- informacje o tym czy salda rozrachunków z
podmiotami powi zanymi s
zabezpieczone, wraz ze wskazaniem
szczegółów dotycz cych udzielonych i
otrzymanych gwarancji;
- informacje o odpisach na nale no ci
w tpliwe powstałe w transakcjach z
podmiotami powi zanymi;
- informacje o koszcie uj tym w okresie z
tytułu utworzonych odpisów na nale no ci
w tpliwe powstałe w transakcjach z
podmiotami powi zanymi.
(MSR 24.12, 15, 17)
Zobowi zanie warunkowe:
- to mo liwy obowi zek, którego
urzeczywistnienie jest uzale nione od
zaistnienia niepewnych przyszłych zdarze ,
które nie podlegaj kontroli jednostki lub
- istniej cy obowi zek powstały na skutek
zdarze przeszłych, który nie jest
ujmowany bo nie jest prawdopodobne, aby
konieczne było wydatkowanie rodków
uosabiaj cych korzy ci ekonomiczne w
celu wypełniania obowi zku lub kwoty
obowi zku nie mo na wiarygodnie
oszacowa .
(MSR 37.10)
Zobowi zania warunkowego nie ujmuje si w
sprawozdaniu finansowym.
(MSR 37.27)
Na dzie bilansowy nale y ujawni dla ka dej
grupy zobowi za warunkowych, o ile
mo liwo ich zapłaty nie jest znikoma,
nast puj ce informacje:
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(zał cznik 1)
Aktywów warunkowych i zysków
warunkowych nie ujmuje si w sprawozdaniu
finansowym, ani nie ujawnia w informacji
dodatkowej. Obowi zek taki dotyczy tylko
podmiotów b d cych emitentami publicznie
notowanych papierów warto ciowych.

- szacowany skutek finansowy,
- niepewno ci co do kwoty i czasu wypływu
korzy ci ekonomicznych,
- ewentualne mo liwo ci rekompensaty.
(MSR 37.86)
Aktywa warunkowe s mo liwych
składnikiem aktywów, które powstaj na
skutek zdarze przeszłych i których istnienie
uzale nione jest od wyst pienia lub braku
wyst pienia niepewnych przyszłych zdarze ,
które nie podlegaj kontroli jednostki.
(MSR 37.10)
Aktywów warunkowych nie ujmuje si w
sprawozdaniu finansowym.
(MSR 37.31)

Zdarzenia po dniu
bilansowym

( 34 )

Pozycje
nadzwyczajne

(zał cznik 1)
Sprawozdanie finansowe powinno by
skorygowane o skutki zdarze po dacie
bilansu, które maj na nie istotny wpływ lub
powoduj , e zało enie kontynuowania
działalno ci przez jednostk nie jest
uzasadnione, pod warunkiem e wiedz na ten
temat powzi to przed jego zatwierdzeniem.

Je li wpływ korzy ci ekonomicznych jest
prawdopodobny, to nale y ujawni informacje
na temat aktywów warunkowych oraz ich
szacunkowy wpływ finansowy.
(MSR 37.89)
Sprawozdanie finansowe powinno by
skorygowane o skutki zdarze nast puj cych
po dacie bilansowej a przed dniem jego
zatwierdzenia, je li dostarczaj one dalszych
dowodów na istnienie okre lonego stanu na
dzie bilansowy.
(MSR 10.8)

Je eli zdarzenia, które nast piły po dniu
bilansowym, nie powoduj zmiany stanu
istniej cego na dzie bilansowy, to
odpowiednie wyja nienia zamieszcza si w
informacji dodatkowej.
(art. 54.1)

Zdarzenia nast puj ce mi dzy dniem
bilansowym a dat zatwierdzenia
sprawozdania wskazuj ce na stan, który
zaistniał po dniu bilansu nie powinny
korygowa sprawozdania finansowego.
(MSR 10.10)

Je eli jednostka otrzymała informacje o
istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym, po
zatwierdzeniu sprawozdania, to ich skutki
ujmuje w ksi gach rachunkowych roku
obrotowego, w którym informacje te
otrzymała.
(art. 54. 2)

Dywidendy zadeklarowane po dniu
bilansowym nie wymagaj korekty
sprawozdania finansowego i uj cia
odpowiedniego zobowi zania, natomiast
musz by ujawnione w informacji
dodatkowej.
(MSR 10.12, 13)

W informacjach dodatkowych nale y
poinformowa o znacz cych zdarzeniach,
jakie nast piły po dniu bilansowym, a
nieuwzgl dnionych w sprawozdaniu
finansowym.

Je li po dniu bilansowym zało enie
kontynuacji działalno ci przestało by
uzasadnione, to sprawozdanie finansowe
powinno by przygotowane na nowo wg
obowi zuj cych wówczas zasad.
(MSR 10.14)

(zał cznik 1)
Straty i zyski nadzwyczajne powstaj na
skutek zdarze trudnych do przewidzenia,
poza działalno ci operacyjn jednostki i nie

Zdarzenia po dniu bilansowym, które nie maj
wpływu na stan istniej cy na dzie bilansowy
ujawniane s w informacji dodatkowej.
(MSR 10.21)
Pozycje nadzwyczajne nie musz by
wyodr bniane ze zwykłej działalno ci
podmiotów.
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( 35 )

s zwi zane z ogólnym ryzykiem jej
prowadzenia.
(art. 3.1.33)
Pozycje nadzwyczajne prezentowane s w
rachunku zysków i strat w oddzielnej pozycji.
(zał cznik 1)
Ksi gi rachunkowe prowadzi si w walucie
polskiej.

(art. 9)

Transakcje w
walutach obcych

( 36 )

Aktywa finansowe

( 37 )

(MSR 1.85)
Standard rozró nia walut :
- funkcjonaln , tj. walut podstawowego
rodowiska ekonomicznego w którym
działa jednostka oraz
- prezentacyjn w której publikowane s
sprawozdania finansowe.
(MSR 21.8)

Wyra one w walutach obcych operacje
gospodarcze ujmuje si na dzie ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie
obowi zuj cym w dniu zawarcia transakcji.
(art. 30.2)

Transakcje w walutach obcych wycenia si na
dzie ich przeprowadzenia według kursu
obowi zuj cego w dniu zawarcia transakcji.
(MSR 21.21)

Na dzie bilansowy pozycje wyra one w
walutach obcych wycenia si według kursu
redniego NBP obowi zuj cego na dzie
wyceny.

Na dzie bilansowy:
- pozycje pieni ne s wyceniane po kursie
zamkni cia;
- pozycje niepieni ne nie s przeliczane i
wykazuje si je w warto ciach według
kursu historycznego
(MSR 21.23)

(art. 30.1)
Zyski i straty z tytułu ró nic kursowych
ujmowane s w rachunku zysków i strat, za
wyj tkiem:
- ró nic z wyceny inwestycji
długoterminowych, które rozlicza si z
kapitałem z aktualizacji wyceny;
- ró nic kursowych od zobowi za
finansuj cych elementy maj tku, które s
kapitalizowane w warto ci kosztu
wytworzenia produktu lub cenie nabycia
towaru, a tak e cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia rodków trwałych, rodków
trwałych w budowie lub warto ci
niematerialnych i prawnych.
(art. 30.4)
Aktywa finansowe to:
- aktywa pieni ne;
- instrumenty kapitałowe wyemitowane
przez inne jednostki, a tak e
- wynikaj ce z kontraktu prawo do
otrzymania aktywów pieni nych lub
prawo do wymiany instrumentów
finansowych z inn jednostk na
korzystnych warunkach.

Zyski i straty z tytułu ró nic kursowych
ujmowane s w rachunku zysków i strat, za
wyj tkiem:
- skutków przeszacowania pozycji
pieni nych b d cych cz ci inwestycji
netto w jednostce zagranicznej, które s
ujmowane bezpo rednio w kapitale;

(MSR 21.28, 32)
Aktyw finansowy to ka dy aktyw, który jest:
- rodkiem pieni nym;
- instrumentem kapitałowym innej jednostki,
- prawem umownym do otrzymania rodków
pieni nych lub innych aktywów
finansowych innej jednostki lub prawem
do wymiany aktywów finansowych lub
zobowi za finansowych na warunkach
potencjalnie korzystnych;
- umow , która zostanie lub mo e by
rozliczona poprzez dostaw własnych
instrumentów kapitałowych jednostki i nie
jest instrumentem pochodnym, w zwi zku
z którym jednostka jest lub mo e by
zobowi zana do otrzymania zmiennej
liczby własnych instrumentów
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(art. 3.1.24)
Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe
w dniu ich nabycia lub powstania do
nast puj cych kategorii:
- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu;
- po yczki udzielone i nale no ci własne;
- aktywa finansowe utrzymywane do
terminu wymagalno ci;
- aktywa finansowe dost pne do sprzeda y.
(Rozp. RM o instr. finans. §5.1)
Aktywa finansowe wprowadza si do ksi g
rachunkowych na dzie zawarcia kontraktu w
cenie nabycia, to jest w warto ci godziwej
poniesionych wydatków lub przekazanych w
zamian innych składników maj tkowych.
(Rozp. RM o instr. finans.§13.1)

kapitałowych lub ta umowa jest
instrumentem pochodnym, która zostanie
lub mo e zosta rozliczona w inny sposób
ni poprzez wymian ustalonej warto ci
rodków pieni nych lub innych aktywów
finansowych za ustalon liczb własnych
instrumentów kapitałowych.
(MSR 32.11)
Standard wydziela cztery kategorie
instrumentów finansowych:
- aktywa finansowe wyceniane w warto ci
godziwej ze zmianami ujmowanymi w
rachunku zysków i strat;
- instrumenty utrzymywane do terminu
zapadalno ci;
- po yczki i nale no ci;
- aktywa finansowe przeznaczone do
sprzeda y.
(MSR 39.9)
Aktywa finansowe ujmuje si pocz tkowo w
warto ci godziwej. W przypadku aktywów nie
wycenianych w warto ci godziwej ze
zmianami ujmowanymi w rachunku zysków i
strat, cena nabycia powi kszana jest o koszty
transakcyjne bezpo rednio zwi zane z
nabyciem aktywa.
(MSR 39.43)

Aktywa finansowe, w tym zaliczone do
aktywów instrumenty pochodne, wycenia si
nie pó niej ni na koniec okresu
sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej
warto ci godziwej bez jej pomniejszania o
koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby,
zbywaj c te aktywa lub wył czaj c je z ksi g
rachunkowych z innych przyczyn, chyba e
wysoko tych kosztów byłaby znacz ca.
Wyj tki od tej zasady podane s poni ej.
(Rozp. RM o instr. finans.§14.1)

Po pierwotnym uj ciu jednostka powinna
wyceni aktywa finansowe, wł czaj c w to
instrumenty pochodne stanowi ce aktywa, w
warto ci godziwej, bez pomniejszenia ich o
koszty transakcyjne, jakie jednostka mo e
ponie przy sprzeda y lub innym zbyciu.

Wycena inna ni w warto ci godziwej
dokonywana jest nast puj cych składników
aktywów finansowych:
- dla zakwalifikowanych jako po yczki
udzielone i nale no ci własne w wysoko ci
w wysoko ci skorygowanej ceny nabycia
oszacowanej za pomoc efektywnej stopy
procentowej;
- dla utrzymywanych do terminu
wymagalno ci w wysoko ci skorygowanej
ceny nabycia oszacowanej za pomoc
efektywnej stopy procentowej;
- dla aktywów, dla których nie jest ustalony
termin wymagalno ci w cenie nabycia

Zasady kolejnej wyceny wg warto ci godziwej
nie stosuje si do nast puj cych aktywów
finansowych:
- po yczki i nale no ci, które wyceniane s
po zamortyzowanym koszcie obliczonym
przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej;
- inwestycje utrzymywane do terminu
wymagalno ci, które wyceniane s po
zamortyzowanym koszcie obliczonym przy
zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej;
- inwestycje w instrumenty kapitałowe, dla
których nie ma notowa ceny rynkowej na
aktywnym rynku i których warto ci
godziwej nie mo na ustali wiarygodnie
oraz instrumentów pochodnych do nich,
które musz by rozliczone poprzez

(MSR 39.46)
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(Rozp. RM o instr. finans.§16)
Skutki okresowej wyceny aktywów
finansowych, w tym instrumentów
pochodnych, zakwalifikowanych do kategorii
przeznaczonych do obrotu, z wył czeniem
pozycji zabezpieczanych i instrumentów
zabezpieczaj cych, zalicza si odpowiednio
do przychodów lub kosztów finansowych
okresu sprawozdawczego, w którym nast piło
przeszacowanie.
(Rozp. RM o instr. finans.§21.1)

Skutki okresowej wyceny aktywów
finansowych wycenianych w warto ci
godziwej ze zmianami ujmowanymi w
rachunku zysków i strat ujmuje si w
rachunku zysków i strat.

Skutki przeszacowania aktywów finansowych
zakwalifikowanych do kategorii dost pnych
do sprzeda y i wycenianych w warto ci
godziwej, z wył czeniem pozycji
zabezpieczanych, wykazuje si :
- w rachunku zysków i strat okresu
sprawozdawczego, w którym nast piło
przeszacowanie, albo
- w kapitale (funduszu) z aktualizacji
wyceny.

Zyski i straty powstałe ze zmian w warto ci
godziwej aktywa finansowego dost pnego do
sprzeda y ujmuje si bezpo rednio w kapitale
własnym za wyj tkiem odpisów z tytułu
trwałej utraty warto ci oraz ró nic kursowych,
do momentu usuni cia aktywa finansowego,
w którym to momencie nast puje uj cie
zakumulowanego zysku/straty w rachunku
zysków i strat. Jednak e odsetki naliczone
przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej s ujmowane w rachunku zysków
i strat.
(MSR 39.55)

(Rozp. RM o instr. finans.§21.2)

Zobowi zania
finansowe

( 38 )

dostaw tych nienotowanych
instrumentów. Inwestycje te wyceniane s
po koszcie.
(MSR 39.46)

(MSR 39.55)

Skutki przeszacowania aktywów finansowych
wycenianych w wysoko ci skorygowanej ceny
nabycia (z wyj tkiem pozycji
zabezpieczanych i zabezpieczaj cych) ujmuje
si w rachunku zysków i strat okresu
sprawozdawczego, w którym nast piło
przeszacowanie.
(Rozp. RM o instr. finans.§22)

Skutki zmiany wyceny aktywów finansowych
wycenianych w wysoko ci skorygowanej ceny
nabycia ujmuje si w rachunku zysków i strat
w momencie jej wyst pienia.

Nale no ci z tytułu dostaw i usług s
wyceniane w kwocie wymagaj cej zapłaty.

W momencie pocz tkowego uj cia ka dy
aktyw finansowy mo e zosta
zaklasyfikowany jako wyceniany w warto ci
godziwej ze zmianami ujmowanymi w
rachunku zysków i strat, za wyj tkiem
inwestycji w instrumenty kapitałowe, dla
których nie ma notowania ceny rynkowej na
aktywnym rynku i których warto ci nie mo na
ustali wiarygodnie.
(MSR 39.9)
Zobowi zanie finansowe to ka de
zobowi zanie, które jest:
− zobowi zaniem umownym do dostarczenia
rodków pieni nych lub innych
instrumentów finansowych do innej
jednostki lub zobowi zaniem do wymiany
aktywów finansowych lub zobowi za
finansowych na warunkach potencjalnie
niekorzystnych,
− umow , która zostanie lub mo e by
rozliczona poprzez dostaw własnych

(Rozp. RM o instr. finans.§2.1)
Zobowi zania finansowe to zobowi zanie
jednostki do wydania aktywów finansowych
albo do wymiany instrumentu finansowego z
inn jednostk , na niekorzystnych warunkach.

(MSR 39.56)
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(art. 3.1.27)
Zobowi zania finansowe ujmuje si
pocz tkowo w warto ci godziwej uzyskanej
kwoty lub warto ci otrzymanych innych
składników maj tkowych.

(Rozp. RM o instr. finans. §13.1)
Kolejna wycena dokonywana jest w
wysoko ci skorygowanej ceny nabycia, za
wyj tkiem:
- zobowi za finansowych przeznaczonych
do obrotu;
- instrumentów pochodnych o charakterze
zobowi za ,
które wyceniane s w warto ci godziwej.

instrumentów kapitałowych jednostki i nie
jest instrumentem pochodnym, w zwi zku
z którym jednostka jest lub mo e by
zobowi zana do dostarczenia zmiennej
liczby własnych instrumentów
kapitałowych lub ta umowa jest
instrumentem pochodnym, który zostanie
lub mo e zosta rozliczony w inny sposób
ni poprzez wymian ustalonej warto ci
rodków pieni nych lub innych aktywów
finansowych za ustalon liczb własnych
instrumentów kapitałowych. Poj cie
własne instrumenty kapitałowe nie
obejmuje instrumentów, które same s
umowami na przyszł dostaw lub
otrzymanie własnych instrumentów
kapitałowych.
(MSR 32.11)
Zobowi zania finansowe ujmuje si
pocz tkowo w warto ci godziwej otrzymanej
zapłaty. W przypadku gdy zobowi zanie
finansowe nie jest zaklasyfikowane do grupy
pozycji wycenianych według warto ci
godziwej z odniesieniem skutków w wyceny
w rachunku zysków i strat, to warto
pocz tkow koryguj daj ce si bezpo rednio
przypisa koszty transakcji.
(MSR 39.43)

(Rozp. RM o instr. finans. §18.1, 2)

Kolejna wycena dokonywana jest w
wysoko ci skorygowanej ceny nabycia, za
wyj tkiem:
- zobowi za finansowych zaliczonych do
kategorii wycenianych w warto ci
godziwej z odniesieniem skutków wyceny
w rachunku zysków i strat; kategoria ta
obejmuje m.in. pochodne instrumenty
finansowe;
- zobowi za finansowych powstałych, gdy
przeniesienie aktywa finansowego nie
skutkuje jego usuni ciem i jest ujmowane
stosownie do ci głego zaanga owania.
Zobowi zania finansowe przeznaczone jako
pozycje zabezpieczane podlegaj wycenie
zgodnie z rachunkowo ci zabezpiecze .
(MSR 39.47)

Skutki okresowej wyceny zobowi za
finansowych zakwalifikowanych do kategorii
przeznaczonych do obrotu, z wył czeniem
pozycji zabezpieczanych i instrumentów
zabezpieczaj cych, zalicza si odpowiednio
do przychodów lub kosztów finansowych
okresu sprawozdawczego, w którym nast piło
przeszacowanie.
(Rozp. RM o instr. finans. §18.21.1)

Skutki okresowej wyceny zobowi za
finansowych zakwalifikowanych do
wycenianych w warto ci godziwej z
odniesieniem skutków wyceny w rachunku
zysków i strat zalicza si odpowiednio do
przychodów lub kosztów finansowych okresu
sprawozdawczego, w którym nast piło
przeszacowanie.
(MSR 39.55)

Skutki przeszacowania zobowi za
finansowych wycenianych w wysoko ci

Skutki przeszacowania zobowi za
finansowych wycenianych w wysoko ci
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Rachunkowo
zabezpiecze

( 39 )

Zabezpieczenie
warto ci godziwej

( 40 )

Zabezpieczenie
przepływów
pieni nych

( 41 )

skorygowanej ceny nabycia (z wyj tkiem
pozycji zabezpieczanych i zabezpieczaj cych)
zalicza si odpowiednio do przychodów lub
kosztów finansowych okresu
sprawozdawczego, w którym nast piło
przeszacowanie.
(Rozp. RM o instr. finans. §18.22)

skorygowanej ceny nabycia zalicza si
odpowiednio do przychodów lub kosztów
finansowych okresu sprawozdawczego, w
którym nast piło przeszacowanie.

Zobowi zania z tytułu dostaw i usług s
wyceniane według warto ci nominalnych.

W momencie pocz tkowego uj cia ka de
zobowi zanie finansowe mo e zosta
sklasyfikowane jako wyceniane w warto ci
godziwej ze zmianami ujmowanymi w
rachunku zysków i strat, za wyj tkiem
inwestycji w instrumenty kapitałowe, dla
których nie ma notowania ceny rynkowej na
aktywnym rynku i których warto ci nie mo na
ustali wiarygodnie.
(MSR 39.9)
Wyst puj 3 rodzaje zwi zków
zabezpieczeniowych:
- zabezpieczenie warto ci godziwej,
- zabezpieczenie przepływów pieni nych,
- zabezpieczenie udziałów w aktywach netto
jednostki zagranicznej.

(Rozp. RM o instr. finans. §2.1)
Wyodr bnione zostały trzy rodzaje transakcji
zabezpieczaj cych:
- zabezpieczenie warto ci godziwej,
- zabezpieczenie przepływów pieni nych,
- zabezpieczanie udziałów w aktywach netto
jednostek zagranicznych, których
działalno nie stanowi integralnej cz ci
działalno ci jednostki
(Rozp. RM o instr. finans. §27.1)
W przypadku zabezpieczania warto ci
godziwej, zyski lub straty z wyceny
instrumentu zabezpieczaj cego w warto ci
godziwej, lub z wyceny składnika walutowego
instrumentu zabezpieczaj cego nieb d cego
instrumentem pochodnym, ujmuje si w
ksi gach rachunkowych bie co, jako
przychody lub koszty finansowe okresu
sprawozdawczego.
Skutki przeszacowania pozycji zabezpieczanej,
spowodowane przez okre lone ryzyko
poddane zabezpieczeniu, odpowiednio
podwy szaj ce lub pomniejszaj ce warto tej
pozycji wykazan w ksi gach rachunkowych,
zalicza si bie co do przychodów lub
kosztów finansowych okresu
sprawozdawczego. Dotyczy to równie
zwi kszania i zmniejszania warto ci pozycji
zabezpieczanych, które w innym przypadku,
jako skutki przeszacowania, byłyby
odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji
wyceny, jak te pozycji wycenianych przez
jednostk w cenie nabycia.
(Rozp. RM o instr. finans. §32.1)
Skutki zabezpieczenia ujmuje si w
nast puj cy sposób:
- zyski/straty z wyceny warto ci godziwej
instrumentu zabezpieczaj cego w cz ci
efektywnej odnosi si na kapitał (fundusz)
z aktualizacji wyceny;
- cz
zysku/straty na instrumencie
zabezpieczaj cym stanowi c

(MSR 39.56)

(MSR 39.86)
Zysk lub strat z wyceny instrumentu
zabezpieczaj cego w warto ci godziwej (dla
instrumentu zabezpieczaj cego b d cego
instrumentem pochodnym) lub warto ci
ksi gowej elementu walutowego wycenianego
zgodnie z IAS 21 (dla instrumentów nie
pochodnych) ujmuje si w rachunku zysków i
strat.
Zysk lub strata z wyceny pozycji
zabezpieczanej zwi zana z okre lonym
ryzykiem powinna korygowa warto
ksi gow instrumentu zabezpieczanego i
powinna by ujmowana w rachunku zysków i
strat. Stosuje si to równie dla pozycji
zabezpieczanej wycenianej po koszcie. Uj cie
zysku lub straty, które mo na przypisa
okre lonemu ryzyku, w rachunku zysków i
strat, stosuje si równie w przypadku gdy
pozycja zabezpieczana jest aktywem
finansowym przeznaczonym do sprzeda y.

(MSR 39.89)
Skutki zabezpieczenia ujmuje si w
nast puj cy sposób:
- Cz
zysku/straty na instrumencie
zabezpieczaj cym stanowi c
zabezpieczenie efektywne ujmuje si w
kapitale własnym poprzez zestawienie
zmian w kapitale własnym;
- Cz
zysku/straty na instrumencie
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zabezpieczenie nieefektywne zalicza si do
przychodów lub kosztów finansowych
okresu sprawozdawczego;
(Rozp. RM o instr. finans. §33.1)

zabezpieczaj cym stanowi c
zabezpieczenie nieefektywne ujmuje si w
rachunku zysków i strat
(MSR 39.95)

Wykazane w kapitale (funduszu) z aktualizacji
wyceny zyski lub straty z przeszacowania
instrumentu zabezpieczaj cego zalicza si
odpowiednio do przychodów lub kosztów
finansowych tego okresu sprawozdawczego,
w którym zabezpieczone uprawdopodobnione
przyszłe zobowi zanie lub planowana
transakcja powoduje powstanie przychodów
lub kosztów finansowych.

Je eli zabezpieczenie planowanej transakcji w
przyszło ci skutkuje uj ciem aktywa lub
zobowi zania finansowego zyski/straty uj te
bezpo rednio w kapitale własnym
reklasyfikowane s do rachunku zysków i strat
w okresie/okresach, w którym nabyte aktywa
lub przej te zobowi zania wpływaj na
rachunek zysków i strat. Je eli jednostka uzna,
e cz ci straty uj tej w kapitale własnym nie
uda si odzyska w przyszłych okresach,
wówczas nale y reklasyfikowa do rachunku
zysków i strat t cz , której nie uda si
odzyska .
(MSR 39.97)

(Rozp. RM o instr. finans. §33.3)
Jednak e, je li uprawdopodobnione przyszłe
zobowi zanie lub planowana transakcja
poddane zabezpieczeniu powoduj powstanie
aktywów lub zobowi za , to na dzie
wprowadzenia tych pozycji do ksi g
rachunkowych zyski lub straty z
przeszacowania instrumentu
zabezpieczaj cego uj te do tego dnia w
kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
odpisuje si i odpowiednio dolicza do ceny
nabycia lub inaczej okre lonej warto ci
pocz tkowej wprowadzonych do ksi g
rachunkowych aktywów lub zobowi za .

Zabezpieczenie
inwestycji netto w
podmiocie
zagranicznym

( 42 )

(Rozp. RM o instr. finans. §33.4)
W przypadku zabezpieczania udziałów w
aktywach netto jednostek zagranicznych:
- ró nice kursowe, ujemne i dodatnie,
powstałe na dzie wyceny
zabezpieczanych udziałów odnosi si na
kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,
- zyski lub straty z wyceny warto ci
godziwej instrumentu zabezpieczaj cego,
lub z wyceny składnika walutowego
instrumentu zabezpieczaj cego
nieb d cego instrumentem pochodnym, w

Je eli przyszła zabezpieczana transakcja w
przyszło ci skutkuje uj ciem aktywa lub
zobowi zania niefinansowego lub planowana
transakcja dotycz ca aktywa lub zobowi zania
niefinansowego staje si
uprawdopodobnionym przyszłym
zobowi zaniem, dla której stosuje si
zabezpieczenie warto ci godziwej jednostka
powinna przyj jedno z poni szych
rozwi za (zgodnie z przyj t polityk
rachunkowo ci) i stosowa je konsekwentnie
do wszystkich tego typu transakcji:
− Reklasyfikowa dotychczasowe
zyski/straty, które były uj te bezpo rednio
w kapitale własnym do rachunku zysków i
strat w okresie, w którym nabyte aktywa
lub przej te zobowi zania wpływaj na
rachunek zysków i strat. Je eli jednostka
uzna, e cz ci straty uj tej w kapitale
własnym nie uda si odzyska w
przyszłych okresach, wówczas nale y
reklasyfikowa do rachunku zysków i strat
t cz , której nie uda si odzyska ;
− Usun dotychczasowe zyski/straty, które
były uj te bezpo rednio w kapitale
własnym i skorygowac o nie pierwotne
koszty lub warto ksi gow aktywa lub
zobowi zania.
(MSR 39.98)
Skutki zabezpieczenia ujmuje si w
nast puj cy sposób:
- Cz
zysku/ straty na instrumencie
zabezpieczaj cym stanowi c
zabezpieczenie efektywne ujmuje si w
kapitale własnym poprzez zestawienie
zmian w kapitale własnym;
- Cz
zysku/ straty na instrumencie
zabezpieczaj cym stanowi c
zabezpieczenie nieefektywne ujmuje si w
rachunku zysków i strat
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cz ci uznanej za efektywne
zabezpieczenie ryzyka zmiany kursu walut
zwi zanego z zabezpieczan pozycj ,
odnosi si na kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny i rozlicza na dzie
wył czenia z ksi g rachunkowych cało ci
lub cz ci zabezpieczanych udziałów, jako
korekt warto ci wydawanych aktywów;
- pozostał cz
skutków przeszacowania
instrumentu zabezpieczaj cego,
obejmuj c kwot niestanowi c
efektywnego zabezpieczenia, je eli
instrumentem zabezpieczaj cym jest
pochodny instrument finansowy, zalicza
si do przychodów lub kosztów
finansowych okresu sprawozdawczego;
(Rozp. RM o instr. finans. §34)
Na dzie obj cia kontroli lub współkontroli
nad jednostkami, które maj siedziby lub
miejsca sprawowania zarz du poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkie pozycje
wyra onego w walucie obcej sprawozdania
finansowego jednostki podporz dkowanej
przelicza si na walut polsk według
ogłoszonego dla danej waluty, przez
Narodowy Bank Polski, kursu redniego na
ten dzie .
(Rozp. o konsolidacji §9.1)

Jednostki działaj ce
zagranic

( 43 )

Sprawozdawczo
według segmentów
działalno ci

Skumulowany zysk/strat z udziałów w
aktywach netto jednostki zagranicznej
dotycz cy efektywnej cz ci zabezpieczenia i
uj ty w kapitale własnym ujmuje si w
rachunku zysków i strat w momencie zbycia
udziałów w aktywach netto jednostki
zagranicznej

(MSR 39.102)
Na dzie obj cia kontroli nad jednostkami
maj cymi siedzib za granic , warto ich
pozycji wyra onych w walucie obcej nale y
przeliczy na walut funkcjonaln według
kursu bie cego na dat transakcji.

(MSR 21.21)

Sprawozdania finansowe oddziałów
(zakładów) znajduj cych si zagranic i
wyra onych w walutach obcych przelicza si
w nast puj cy sposób:
- aktywa i pasywa, z wyj tkiem kapitałów
własnych, według kursu redniego NBP na
dzie bilansowy;
- rachunek zysków i strat po kursie
stanowi cym redni arytmetyczn
rednich kursów na dzie ko cz cy ka dy
miesi c roku obrotowego;
- kapitały własne według kursu redniego
NBP na dzie obj cia kontroli;
- kapitały z emisji dodatkowych udziałów
według kursu redniego NBP na dzie
wpisu do rejestru podwy szenia kapitału.
(Rozp. o konsolidacji §9.2)

Ka da kolejna wycena jest dokonywana
według nast puj cych zasad:
- składniki bilansu przelicza si według
kursu zamkni cia;
- pozycje rachunku zysków i strat przelicza
si według kursu na dzie zawarcia
transakcji, z tym e mo na stosowa w
uproszczeniu kurs redni z danego okresu;

Powstałe na skutek tych przelicze ró nice
kursowe wykazuje si w pozycji "Ró nice
kursowe z przeliczenia", jako składnik
kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny.
(art. 51.2)

Zyski i straty z ró nic kursowych ujmowane
s odr bnej pozycji kapitału własnego.

Na dzie zbycia udziałów ró nice kursowe z
przeliczenia zalicza si w skonsolidowany
rachunek zysków i strat.
(Rozp. o konsolidacji §9.5)
Wszystkie podmioty maj obowi zek poda
struktur rzeczow (rodzaje działalno ci) i
terytorialn (kraj, eksport) przychodów ze

Na dzie zbycia działalno ci zagranicznej
skumulowane w kapitałach ró nice kursowe
ujmuje si rachunku zysków i strat.
(MSR 21.48)
Sprawozdawczo wg segmentów dotyczy
tylko spółek publicznych oraz staraj cych si
o dost p do rynku publicznego

(MSR 21.39, 40)

(MSR 21.39)
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( 44 )

sprzeda y.

(zał cznik 1)

(MSR 14.3)

Dodatkowo spółki publiczne w
konsolidowanym sprawozdaniu finansowym
musz okre li , zgodnie z MSR, rodzaje
segmentów działalno ci ze wskazaniem
produktów (usług) i towarów w ramach
ka dego wykazywanego segmentu
bran owego lub składu ka dego
wykazywanego segmentu geograficznego oraz
wskaza , który podział segmentów (bran owy
czy geograficzny) stanowi podział
podstawowy, a który uzupełniaj cy.

Podział segmentów na rzeczowy i
terytorialny, z których jeden z nich jest
podstawowym, drugi uzupełniaj cym. Wybór
zale y od wpływu na ryzyko działalno ci i
poziom zwrotu.
(MSR 14.26)

Ponadto nale y opisa zasady (polityk )
rachunkowo ci przyj te w stosunku do
sprawozdawczo ci dotycz cej segmentów, a w
szczególno ci odnosz ce si do: sposobu
wydzielania segmentów, przypisywania im i
wyceny przychodów, kosztów i ustalania
wyniku finansowego, sposobu przypisywania
segmentom i wyceny aktywów i pasywów
oraz metody ustalania cen transferowych.
W stosunku do podstawowego podziału
nale y ujawni :
- przychody segmentu na zewn trz i
pomi dzy segmentami;
- koszty segmentu w stosunku do sprzeda y
na zewn trz i pomi dzy segmentami;
- udział segmentu w wyniku jednostek
wycenianych metod praw własno ci;
- wynik segmentu;
- przychody i koszty nie przypisane do
segmentów;
- uzgodnienie do ł cznego wyniku netto;
- aktywa i pasywa segmentu;
- inwestycje segmentu w wyniku jednostek
wycenianych metod praw własno ci;
- uzgodnienie ł cznej warto ci aktywów i
pasywów
- nakłady inwestycyjne segmentu;
- amortyzacj segmentu;
- inne koszty niepieni ne segmentu.

Hiperinflacja

( 45 )

W stosunku do uzupełniaj cego podziału
nale y ujawni :
- przychody segmentu klientom
zewn trznym;
- aktywa segmentu;
- nakłady inwestycyjne segmentu
(Rozp. o prospekcie zał. 6/1)
Na podstawie odr bnych przepisów, warto
pocz tkowa oraz warto dotychczas
dokonanych od rodków trwałych odpisów
amortyzacyjnych mo e ulega aktualizacji
wyceny.

Informacje dotycz ce segmentów działalno ci
nale y sporz dza zgodnie z zasadami
(polityk ) rachunkowo ci przyj tymi do
sporz dzenia i prezentacji skonsolidowanych
sprawozda finansowych.
(MSR 14.44)
W stosunku do segmentu podstawowego
ujawnia si :
- przychody segmentu na zewn trz i
pomi dzy segmentami;
- wynik segmentu;
- aktywa i pasywa segmentu;
- nakłady inwestycyjne segmentu;
- amortyzacj rzeczowego maj tku trwałego
oraz warto ci niematerialnych i prawnych
segmentu;
- inne znacz ce koszty niepieni ne;
- udział w wyniku jednostek
konsolidowanych metod praw własno ci;
- uzgodnienie informacji prezentowanych w
podziale na segmenty z ł cznymi
warto ciami ujawnionymi w sprawozdaniu
skonsolidowanym.
(MSR 14.51-67)
W stosunku do segmentu uzupełniaj cego
ujawnia si :
- przychody segmentu klientom
zewn trznym;
- aktywa segmentu;
- nakłady inwestycyjne segmentu
(MSR 14.69-72)

Standard nie okre la konkretnej stopy inflacji,
w obecno ci której dan gospodark mo na
uzna za działaj c w warunkach hiperinflacji,
cho w ród przykładowych cech gospodarki
hiperinflacyjnej jest sytuacja, gdy
skumulowany wska nik inflacji z okresu 3 lat
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(art. 31.3)
Spółki giełdowe prezentuj dodatkowo bilans
i rachunek zysków i strat skorygowane
odpowiednim wska nikiem inflacji, je eli
skumulowana rednioroczna stopa inflacji z
okresu ostatnich trzech lat osi gn ła lub
przekroczyła warto 100 % .

Jednostki zale ne –
definicja

( 46 )

Obowi zek
dokonywania
konsolidacji

( 47 )

(Rozp. o prospekcie zał. 6/1)
Jednostk zale n jest spółka handlowa, która
kontrolowana jest przez jednostk
dominuj c . Jako sprawowanie kontroli nad
inn jednostk rozumie si zdolno jednostki
do kierowania polityk finansow i operacyjn
innej jednostki, w celu osi gania korzy ci
ekonomicznych z jej działalno ci.
(art. 3.1.34, 39)
Jednostka dominuj ca, maj ca siedzib lub
miejsce sprawowania zarz du na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, sporz dza roczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe
grupy kapitałowej, obejmuj ce dane jednostki
dominuj cej i jednostek od niej zale nych
wszystkich szczebli, bez wzgl du na to, w
jakim pa stwie znajduje si ich siedziba.
(art. 55.1)
Przypadki dobrowolnych wył cze z zakresu
konsolidacji. Jednostka dominuj ca mo e nie
sporz dza sprawozdania skonsolidowanego,
gdy:
- jest jednostk zale n od innej jednostki
dominuj cej, maj cej siedzib lub miejsce
sprawowania zarz du na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
która posiada w niej co najmniej 90%
udziałów i obejmuje j konsolidacj , a
wszyscy pozostali udziałowcy nie zgłosili
adnego sprzeciwu;
- ł czne dane jednostki dominuj cej oraz
wszystkich jednostek zale nych ka dego
szczebla, bez dokonywania wył cze
konsolidacyjnych, z uwzgl dnieniem
danych jednostek współzale nych nie
b d cych spółkami handlowymi, spełniaj
co najmniej dwa z nast puj cych
warunków:
- ł czne rednioroczne zatrudnienie w
przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie
wi cej ni 250 osób;

zbli a si lub przekracza 100%.

(MSR 29.3)

Je eli jednostka sprawozdawcza prowadzi
sprawozdawczo w walucie kraju, w którym
panuje hiperinflacja, musi sporz dza
sprawozdania finansowe w jednostkach
wyceny obowi zuj cych na dzie bilansowy.
Dane porównawcze za okresy poprzedzaj ce
równie przekształca si według jednostek
wyceny obowi zuj cych na dzie bilansowy.
(MSR 29.8)
Ewentualne zyski lub straty z tytułu
przedstawienia pozycji pieni nej netto w
jednostkach wyceny obowi zuj cych na dzie
bilansowy uwzgl dnia si w wyniku
finansowym netto i ujawnia odr bnie.
(MSR 29.9)
Jednostk zale n jest jednostka, równie nie
posiadaj ca osobowo ci prawnej, która jest
kontrolowana przez inna jednostk , zwan
jednostk dominuj c .
Kontrola to zdolno kierowania polityk
finansow i operacyjn jednostki gospodarczej
w celu czerpania korzy ci z jej działalno ci.
(MSR 27.4)
Jednostka dominuj ca ma obowi zek
sporz dza sprawozdanie skonsolidowane
obejmuj ce podmioty nad którymi sprawuje
kontrol (zale ne).

(MSR 27.9)
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie
musi by sporz dzane, je li:
- jednostka dominuj ca jest jednostk
dominuj c ni szego szczebla, a wszyscy
pozostali udziałowcy zostali
poinformowani i nie zgłosili sprzeciwu,
- jednostka nie jest publicznym emitentem
papierów warto ciowych,
- jednostka nie ubiega si o dopuszczenie do
publicznego obrotu oraz
- jednostka nadrz dna nad jednostk
dominuj c sporz dza skonsolidowane
sprawozdania finansowe, które zostanie
opublikowane i jest zgodne z wytycznymi
MSSF
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- ł czna suma bilansowa w walucie
polskiej nie przekroczyła równowarto ci
7.500.000 euro;
- ł czne przychody netto ze sprzeda y
produktów i towarów oraz operacji
finansowych w walucie polskiej nie
przekroczyły równowarto ci 15.000.000
euro.
(art. 56.1, 2)

Zakres wył cze z
konsolidacji

( 48 )

Zwolnie wymienionych powy ej nie stosuje
si , gdy jednostka dominuj ca lub jednostka
jej podporz dkowana jest emitentem papierów
warto ciowych dopuszczonych do
publicznego obrotu lub ubiega si o ich
dopuszczenie, lub emitowane przez ni
papiery warto ciowe s notowane na jednym z
rynków regulowanych w krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
(art. 56.4)
Konsolidacj nie obejmuje si jednostki
zale nej oraz nieb d cej spółk handlow
jednostki współzale nej, je eli:
- udziały tej jednostki zostały nabyte,
zakupione lub pozyskane w innej formie, z
wył cznym ich przeznaczeniem do
pó niejszej odprzeda y, w terminie
jednego roku od dnia ich nabycia, zakupu
lub pozyskania w innej formie,
- wyst puj ograniczenia w sprawowaniu
kontroli lub współkontroli nad jednostk ,
które wył czaj swobodne dysponowanie
jej aktywami, w tym wypracowanym przez
t jednostk zyskiem netto, lub które
wył czaj sprawowanie kontroli nad
organami kieruj cymi t jednostk .
(art. 57)

(MSR 27.10)
Nie ma wymogu konsolidacji nabytej
jednostki zale nej w przypadku gdy istniej
dowody, e jednostka został nabyta z
zamiarem odsprzeda y w ci gu 12 miesi cy i
e zarz d w sposób aktywny szuka nabywcy.
Je li sprzeda nie nast pi w ci gu 12 miesi cy
jednostka musi zosta skonsolidowana
pocz wszy od dnia nabycia, chyba e
wyst pi ci le okre lone okoliczno ci.
(MSR 27.16-18)
Jednostki specjalnego przeznaczenia (Special
Purpose Entities, SPE) s konsolidowane,
je eli z istoty powi za z jednostk
gospodarcz wynika, e jest ona przez ni
kontrolowana.
(SIC 12.8)

Konsolidacj mo na nie obejmowa jednostki
zale nej lub współzale nej nieb d cej spółk
handlow , je eli:
- dane finansowe tej jednostki s nieistotne
dla grupy,
- pozyskanie niezb dnych informacji na
temat jednostek, których siedziba lub
miejsce sprawowania zarz du znajduje si
poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego wi za si mo e z
poniesieniem niewspółmiernie wysokich
kosztów zwi zanych ze sporz dzeniem
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
(art. 58)
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W przypadku obj cia kontroli nad jednostk
zale n warto pozycji aktywów i pasywów
spółki przejmuj cej, według ich warto ci
ksi gowej podlega sumowaniu z
odpowiednimi pozycjami aktywów i pasywów
spółki przej tej, według ich warto ci godziwej
ustalonej na dzie ich poł czenia.

Nabycie udziałów w
podmiotach
zale nych

( 49 )

(art. 44b.1)
Aktywa i zobowi zania spółki przej tej na
dzie poł czenia obejmuj tak e aktywa lub
zobowi zania nie wykazywane dotychczas w
ksi gach rachunkowych i sprawozdaniu
finansowym spółki przej tej, je eli w wyniku
poł czenia nast puje ich ujawnienie i
odpowiadaj one definicji aktywów i
zobowi za .

(art. 44b.2)
Je eli cena nabycia jednostki lub
zorganizowanej jej cz ci jest ni sza od
warto ci godziwej przej tych aktywów netto,
to ró nica stanowi ujemn warto firmy.
(art. 33.4)

Ujemna warto
firmy

( 50 )

Ujemna warto firmy rozliczana jest jak
nast puje:
- do wysoko ci nie przekraczaj cej warto ci
godziwej nabytych aktywów trwałych jest
odraczana w rozliczeniach
mi dzyokresowych przychodów i
rozliczana w rachunek zysków i strat
równolegle z amortyzacj ;
- w wysoko ci przekraczaj cej warto
godziw aktywów trwałych zaliczana jest
do przychodów na dzie poł czenia;
- do wysoko ci, w jakiej dotyczy
oszacowanych w sposób wiarygodny
przyszłych strat i kosztów, ustalonych
przez spółk przejmuj c na dzie
poł czenia, niestanowi cych jednak
zobowi zania rozliczana jest w rachunek
zysków i strat w okresie w którym straty i
koszty wpływaj na wynik finansowy.
(art. 44b.11, 12)

Na dzie poł czenia jednostka powinna
zidentyfikowa aktywa, zobowi zania i
zobowi zania warunkowe w ich warto ci
godziwej o ile spełniaj okre lone warunki
uj cia, za wyj tkiem aktywów trwałych
zaklasyfikowanych jako dost pne do
sprzeda y, które powinny by uj te w
warto ci godziwej pomniejszonej o koszty
sprzeda y.
(MSSF 3.36)
Zobowi zania restrukturyzacyjne s
ujmowane w momencie przej cia kontroli o
ile, na dzie poł czenia stanowi one bie ce
zobowi zanie dla jednostki przejmowanej.
(MSSF 3.41)
Warto ci niematerialne i prawne s ujmowane
odr bnie na dzie poł czenia je li:
- ich warto godziw da si wiarygodnie
ustali ;
- daj si wyodr bni ;
- wynikaj z regulacji prawnych b d
ustale umownych
(MSSF 3.37, 46)
Standard posługuje si poj ciem nadwy ki
udziału w warto ci godziwej przej tych
identyfikowalnych aktywów, zobowi za i
zobowi za warunkowych nad cen nabycia,
nie nazywaj c jej wprost „ujemn warto ci
firmy”.
(MSSF 3)
W przypadku wyst pienia nadwy ki warto ci
przej tych aktywów i zobowi za nad cen
przej cia, przejmuj cy powinien
zweryfikowa poprawno identyfikacji i
wyceny aktywów netto podmiotu
przejmowanego, jak równie ceny poł czenia.
Ewentualn nadwy k pozostał po ponownej
ocenie nale y odnie w rachunek zysków i
strat w momencie poł czenia.

(MSSF 3.56)
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Korekty warto ci
godziwej

( 51 )

Cena nabycia
uwarunkowana
przyszłymi
zdarzeniami

( 52 )

Kapitały
mniejszo ci

( 53 )

Metoda rozliczenia
poł cze

( 54 )

Uj cie jednostek
zale nych w
sprawozdaniach
jednostkowych

( 55 )

Warto bilansow aktywów i zobowi za
ustalonych na dzie poł czenia koryguje si w
kolejnych okresach sprawozdawczych, je eli
w wyniku zaistniałych zdarze lub
uzyskanych informacji ustalenie warto ci
godziwej na dzie poł czenia było
niewła ciwe. W takich przypadkach nale y
dokona odpowiedniej korekty warto ci firmy
lub ujemnej warto ci firmy, pod warunkiem e
jednostka przewiduje odzyskanie warto ci
wynikaj cej z korekty z przyszłych korzy ci
ekonomicznych i korekta taka dokonywana
jest w ci gu tego roku obrotowego, w którym
nast piło poł czenie.
W przeciwnym przypadku korekt tak
zalicza si odpowiednio do pozostałych
przychodów lub kosztów operacyjnych.
(art. 44b.8)
W przypadku gdy warunki poł czenia
zakładaj mo liwo korekty ceny przej cia w
wyniku zaistnienia w przyszło ci okre lonych
zdarze , wówczas korekt tak uwzgl dnia si
przy okre laniu ceny przej cia na dzie
poł czenia, je eli wyst pienie w przyszło ci
zdarze powoduj cych korekt ceny jest
prawdopodobne, a kwota korekty ceny mo e
by okre lona w sposób wiarygodny. W
przypadku gdy w kolejnych okresach
sprawozdawczych nie wyst pi zdarzenia
warunkuj ce zmian ceny przej cia lub
faktyczna zmiana ceny b dzie ró niła si od
warto ci oszacowanej, wówczas nale y
dokona odpowiedniej korekty ceny przej cia
i warto ci firmy lub ujemnej warto ci firmy.
(art. 44b.9)
Warto pocz tkow kapitałów mniejszo ci
ustala si w wysoko ci odpowiadaj cej im
warto ci godziwej aktywów netto, ustalonej
na dzie rozpocz cia sprawowania kontroli.
(art. 60.9)
Ł czenie si spółek rozlicza si i ujmuje na
dzie poł czenia metod nabycia.
Metod ł czenia udziałów stosuje si , je eli
adna z ł cz cych si spółek nie mo e by
uznana za spółk przejmuj c .
Ustawa wskazuje 11 warunków, które musz
by spełnione ł czenie, aby taka sytuacja
zaistniała.
(art. 44a.1, 44c.1)
Inwestycje w spółki zale ne w
sprawozdaniach jednostkowych wyceniane s :
- w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z
tytułu trwałej utraty warto ci;
- według warto ci godziwej;
- metod praw własno ci.
(art. 28.1.4)

W przypadku, gdy poł czenie zakłada korekt
ceny poł czenia uwarunkowan przyszłymi
zdarzeniami, przejmuj cy powinien
uwzgl dni kwot korekty w cenie poł czenia
na dat poł czenia, je li korekta jest
prawdopodobna i mo e by wiarygodnie
oszacowana.

(MSSF 3.32)
Wykazywane s w wysoko ci udziału
mniejszo ci w kapitale spółki zale nej według
ich warto ci godziwej.
(MSSF 3.40)
Wszystkie poł czenie nale y rozliczy metod
nabycia. Metoda ł czenia udziałów nie jest
stosowana.

(MSSF 3.1)
Inwestycje w jednostkach zale nych, o ile nie
zostały zakwalifikowane do grupy aktywów
przeznaczonych do zbycia, nale y ujmowa w
sprawozdaniach jednostkowych:
- w cenie nabycia.
- zgodnie z MSR 39
(MSR 27.37)
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Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których
jednostka posiada co najmniej 20% udziałów
w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w
organie stanowi cym spółki. Wykaz ten
powinien zawiera tak e informacje o
procencie udziałów i stopniu udziału w
zarz dzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych
spółek za ostatni rok obrotowy. Ujawni
nale y te salda wzajemnych transakcji oraz
rozrachunków.
Zakres ujawnie

( 56 )

Jednostki
stowarzyszone –
definicja

(zał cznik 1)
Jednostka stowarzyszona to spółka handlowa,
na któr znacz cy inwestor wywiera znacz cy
wpływ. O znacz cym wpływie mówi si przy
wi kszym ni 20% udziale głosów w organie
stanowi cym innej jednostki. Udział w
ogólnej liczbie głosów mo e by mniejszy ni
20%, je eli inne okoliczno ci wskazuj na
wywieranie znacz cego wpływu lub
sprawowanie współkontroli.

( 57 )

(art. 3.1.38, 41)
W jednostkowym sprawozdaniu finansowym
inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
ujmuje si według ceny nabycia lub metod
praw własno ci.
Jednostki
stowarzyszone –
uj cie

( 58 )

(art. 28.1.3, 4)
Udziały w jednostce stowarzyszonej wykazuje
si w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym grupy kapitałowej metod praw
własno ci.

W skonsolidowanych sprawozdaniach
finansowych ujawnia si :
- istot zwi zku mi dzy jednostk
dominuj c i zale n w przypadku je li
jednostka dominuj ca nie posiada
bezpo rednio lub po rednio wi kszo ci
głosów.
- powody, dla których posiadanie wi kszo ci
głosów nie powoduje istnienia kontroli.
- dat bilansow sprawozda finansowych
jednostki zale nej u ytych przy
sporz dzaniu skonsolidowanych
sprawozda finansowych w przypadku gdy
data ta ró ni si od daty sprawozda
finansowych jednostki dominuj cej i
powód u ycia sprawozda sporz dzonych
na inny dzie bilansowy.
- istot i stopie jakichkolwiek istotnych
ogranicze w przekazywaniu jednostce
dominuj cej przez jednostki zale ne
funduszy w formie dywidend
gotówkowych, spłaty po yczek lub
zaliczek.
(MSR 27.40)
Jednostka stowarzyszona to jednostka
gospodarcza (równie jednostka nie
posiadaj ca osobowo ci prawnej np. spółka
osobowa), na któr inwestor wywiera
znacz cy wpływ, i która nie dla inwestora
jednostk zale n ani wspólnym
przedsi wzi ciem.
Znacz cy wpływ to zdolno do wpływania na
polityk operacyjn i finansow jednostki
gospodarczej, w której dokonano inwestycji,
nie maj ca znamion sprawowania kontroli lub
współkontroli. Zakłada si , e inwestor
wywiera znacz cy wpływ na jednostk , je eli
posiada (bezpo rednio lub po rednio) 20% lub
wi cej głosów w jednostce, w przeciwnym
wypadku zakłada si , e nie wywiera on
znacz cego wpływu. Bez wzgl du na
posiadany udział w głosach, je eli mo na
wyra nie wykaza brak lub wyst powanie
wpływu, to ma to decyduj ce znaczenie.
(MSR 28.2, 6)
Inwestycje w jednostkach stworzyszonych, o
ile nie zostały zakwalifikowane do grupy
aktywów przeznaczonych do zbycia, nale y
ujmowa w sprawozdaniach jednostkowych:
- w cenie nabycia.
- zgodnie z MSR 39
(MSR 28.35)
W skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych wykazuje si metoda praw
własno ci, chyba e:
- jednostka jest klasyfikowana w grupie
aktywów dost pnych do sprzeda y
rozliczanych zgodnie z MSSF 5.
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Jednostki
stowarzyszone –
metoda praw
własno ci

( 59 )

(art. 59.3)
Inwestycje ujmowane s pocz tkowo w cenie
nabycia, skorygowanej o warto firmy
ujmowan jako odr bny składnik maj tku.
W kolejnych latach cen nabycia powi ksza
si lub pomniejsza o przypadaj ce na rzecz
jednostki dominuj cej lub innej jednostki
grupy kapitałowej obj tej konsolidacj
zwi kszenia lub zmniejszenia kapitału
własnego tej jednostki podporz dkowanej,
jakie nast piły od dnia uzyskania znacz cego
wpływu albo od dnia rozpocz cia kontroli lub
współkontroli do dnia bilansowego, w tym
zmniejszenia z tytułu rozlicze z jej
wła cicielami.

(art. 62.1, 2)
Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których
jednostka posiada co najmniej 20% udziałów
w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w
organie stanowi cym spółki. Wykaz ten
powinien zawiera tak e informacje o
procencie udziałów i stopniu udziału w
zarz dzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych
spółek za ostatni rok obrotowy. Ujawni
nale y te salda wzajemnych transakcji oraz
rozrachunków.
(zał cznik 1)

Jednostki
stowarzyszone –
ujawnianie
informacji

( 60 )

W przypadku niestosowania wyceny metod
praw własno ci, skutki, jakie spowodowałoby
jej stosowanie oraz wpływ na wynik
finansowy podaje si w informacji dodatkowej
sprawozdania finansowego.

- inwestor jest inwestorem ni szego
szczebla, a wszyscy pozostali wła ciciele
nie zgłosili sprzeciwu wobec odej cia od
wyceny wg metody praw własno ci,
- inwestor nie jest dopuszczony, ani nie stara
si o dost p do rynku publicznego,
- jednostka dominuj ca inwestora sporz dza
sprawozdania zgodnie z MSSF
(MSR 27.13)
Inwestycja jest ujmowana pocz tkowo według
ceny nabycia, a nast pnie korygowana o
udział inwestora w zyskach lub stratach tej
jednostki, jakie nast piły po dniu nabycia.
Udział inwestora w wynikach jednostki ustala
si w oparciu o faktycznie posiadane prawa
głosu, nie uwzgl dniaj c potencjalnych
udziałów kapitałowych. Tytułem do
pomniejszana lub powi kszana warto ci
bilansowej inwestycji s nast puj ce
zdarzenia: otrzymanie wypłat z zysku
wypracowanego przez jednostk
stowarzyszon , zmiana udziału inwestora w
kapitale danej jednostki, przeszacowanie
warto ci rzeczowych aktywów trwałych i
inwestycji, ró nice kursowe, poł czenie
jednostek gospodarczych.
(MSR 28.11)
Nale y ujawni nast puj ce informacje:
− warto godziw inwestycji w jednostce
stowarzyszonej, która jest notowana na
rynku publicznym,
− dane finansowe jednostek
stowarzyszonych, zawieraj ce sum
aktywów, zobowi za , przychodów i zysk,
− przyczyny, dla których inwestor nie
posiadaj cy 20% udziału w głosach
jednostki przyjmuje, e posiada znacz cy
wpływ na jednostk lub inwestor
posiadaj cy wi cej ni 20% udziału w
głosach jednostki przyjmuje, e nie posiada
znacz cego wpływu na jednostk ,
− dzie bilansowy obowi zuj cy w
jednostkach stowarzyszonych, je eli s one
obj te wycen metod praw własno ci i
ró ni si od daty bilansowej inwestora,
przyczyny przyj cia odmiennej daty
bilansowej i okresu sprawozdawczego,
− zakres i charakter istotnych ogranicze
(wynikaj cych przykładowo z
zaci gni tych zobowi za lub przepisów
prawnych) w transferowaniu funduszy z
jednostki stowarzyszonej do inwestora w
postaci dywidend, spłat po yczek,
− udział w nie zaewidencjonowanych
stratach jednostki stowarzyszonej za okres
obrotowy oraz narastaj co za okres, gdy
inwestor zaprzestał ujmowania strat,
− fakt, e jednostka stowarzyszona nie jest
wyceniana według metody praw własno ci,
− dane finansowe jednostek
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Jednostki
współzale ne /
Wspólne
przedsi wzi cia

( 61 )

(art. 55.7)
Jednostka współzale na to spółka handlowa
lub inna jednostka, która jest
współkontrolowana przez jednostk
dominuj c lub znacz cego inwestora i innych
udziałowców lub wspólników na podstawie
statutu, umowy spółki lub umowy zawartej na
okres dłu szy ni rok.
(art. 3.1.40)
Dane jednostek współzale nych nieb d cych
spółkami handlowymi konsoliduje si metod
konsolidacji proporcjonalnej.
(art. 59.1)
Udziały w jednostce stowarzyszonej oraz
udziały w jednostkach współzale nych
b d cych spółkami handlowymi wykazuje si
w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym grupy kapitałowej metod praw
własno ci.
(art. 59.3)

stowarzyszonych, nie wycenianych metod
praw własno ci zawieraj ce sum
aktywów, zobowi za , przychodów i zysk.
(MSR 28.37)
Wspólne przedsi wzi cie jest wynikiem
ustale umownych, na mocy których dwie lub
wi cej
stron
podejmuje
działalno
gospodarcz , która jest pod wspóln kontrol .

(MSR 31.3)
Wspólne przedsi wzi cia wyceniane s
metod konsolidacji proporcjonalnej
(podej cie wzorcowe). Dopuszczalne jest
podej cie alternatywne – wycena metod praw
własno ci.

(MSR 31.30)
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