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Wstêp
Znaczenie Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej (MSSF) znacznie wzros³o w ostatnich latach. Obecnie ponad 100
krajów na œwiecie wymaga lub dopuszcza stosowanie standardów miêdzynarodowych, b¹dŸ jest w trakcie procesu konwergencji. Poza Europ¹
standardy te stosuj¹ miêdzy innymi: Australia, Hongkong, Indie, Japonia,
Korea, Singapur, Kanada, Meksyk, Brazylia i Rosja.
Podstaw¹ przyjêcia MSSF jest MSSF 1 „Zastosowanie Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej po raz pierwszy”.
Jest to standard o szczególnym znaczeniu, opracowany w celu ograniczenia trudnoœci zwi¹zanych z implementacj¹ MSSF. Okreœla podstawowe
zasady oraz metodykê procesu konwersji sprawozdañ finansowych do
uregulowañ miêdzynarodowych. Jednostki s¹ zobowi¹zane przestrzegaæ
zapisów zawartych w tym standardzie, przygotowuj¹c swoje pierwsze
sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF, a tak¿e sporz¹dzaj¹c sprawozdanie ze stanu pocz¹tkowego sytuacji finansowej na dzieñ przejœcia na
MSSF, bêd¹ce punktem wyjœcia dla prowadzenia rachunkowoœci wed³ug
norm miêdzynarodowych [Jermakowicz, Gornik-Tomaszewski, 2006,
s. 176]. MSSF 1 zawiera wiele szczegó³owych wytycznych dotycz¹cych
aplikacji standardów, liczne zakazy – w tym zwolnienia obligatoryjne
z retrospektywnego wdra¿ania uregulowañ Rady Miêdzynarodowych
Standardów Rachunkowoœci (RMSR) – i rozbudowane obowi¹zki informacyjne. Standard przewiduje tak¿e szereg opcji wyboru (tzw. zwolnieñ
fakultatywnych z retrospektywnego stosowania MSSF na dzieñ przejœcia), o których wykorzystaniu lub nie decyduje jednostka przechodz¹ca
na MSSF, pamiêtaj¹c jednoczeœnie, i¿ w przypadku przyjêcia danego rozwi¹zania nie bêdzie mog³a cofn¹æ swojej decyzji [Demaria, Dufour, 2007,
s. 5; Hoarau, Teller, 2007, s. 14].
Podobnie jak pozosta³e regulacje RMSR, MSSF 1 jest dokumentem
w miarê potrzeby zmienianym i ulepszanym przez Radê. Modyfikacje te
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wynikaj¹ g³ównie z potrzeby rozwi¹zania nowych problemów konwersji,
które pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z coraz szerszym stosowaniem MSSF na
œwiecie, a tak¿e z koniecznoœci wprowadzania zmian do ju¿ istniej¹cych,
oraz w zwi¹zku z publikacj¹ kolejnych standardów [Friedrich, Friedrich,
2008, s. 1–2].
Celem artyku³u jest przybli¿enie ujêtych w MSSF 1 najwa¿niejszych
uregulowañ dotycz¹cych przyjêcia MSSF i wynikaj¹cej z tych rozstrzygniêæ zmiany polityki rachunkowoœci jednostki. Zaakcentowano w nim
tak¿e zakres ujawnieñ wymaganych w pierwszym sprawozdaniu finansowym jednostki, opartym na regulacjach miêdzynarodowych, oraz etapy procesu konwersji do MSSF. W opracowaniu wykorzystano metodê
analizy krytycznej i metodê indukcji.

1. Podstawowe za³o¿enia MSSF 1
MSSF 1 odnosi siê do jednostek przechodz¹cych na standardy miêdzynarodowe, przygotowuj¹cych swoje pierwsze sprawozdanie finansowe opatrzone wyraŸn¹ i bezwarunkow¹ klauzul¹ zgodnoœci z MSSF1. Ma
on wiêc zastosowanie do pierwszego publikowanego raportu rocznego,
sporz¹dzonego zgodnie z MSSF, oraz ka¿dego publikowanego œródrocznego sprawozdania finansowego (opracowanego wed³ug MSR 34 „Œródroczna sprawozdawczoœæ finansowa”), prezentowanego za czêœæ okresu
objêtego pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym przygotowanym zgodnie z normami miêdzynarodowymi. Zadaniem standardu jest
zapewnienie, i¿ sprawozdania te zawieraj¹ wysokiej jakoœci informacje
[MSSF 1, par. 1]2.
Za g³ówny powód decyduj¹cy o zastosowaniu MSSF 1 nale¿y przyj¹æ fakt nieumieszczenia wyraŸnego i bezwarunkowego stwierdzenia
zgodnoœci z MSSF w ostatnim, przekazanym do publicznej wiadomoœci,
sprawozdaniu finansowym. Zaprezentowane w omawianym standar1

Dodatkowo w Uzasadnieniu wniosków do MSSF 1 Rada wyraŸnie zaznacza, i¿ jednostka
nie powinna byæ traktowana jako podmiot, który wdro¿y³ MSSF, jeœli w swoim sprawozdaniu finansowym nie uwzglêdnia wszystkich wymogów okreœlonych w MSSF, gdy¿
podwa¿a³oby to wysi³ki RMSR poczynione na rzecz ujednolicania zasad rachunkowoœci.
2
W Uzasadnieniu wniosków do MSSF 1 Rada przypomnia³a (zawarte w Za³o¿eniach koncepcyjnych sporz¹dzania i prezentacji sprawozdañ finansowych) cechy jakoœciowe, które powinny
spe³niaæ informacje zaprezentowane w pierwszym sprawozdaniu finansowym opartym
na standardach miêdzynarodowych, czyli: ³atwoœæ zrozumienia przez u¿ytkowników,
istotnoœæ dla podejmowanych przez tych u¿ytkowników decyzji, wiarygodnoœæ (przejawiaj¹c¹ siê tym, i¿ informacje te wiernie przedstawiaj¹ transakcje i inne zdarzenia, których
dotycz¹, zgodnie z ich istot¹ ekonomiczn¹ i rzeczywistoœci¹ gospodarcz¹ oraz s¹ wolne od
uprzedzeñ), a tak¿e kompletnoœæ.
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dzie przyk³ady traktuj¹ raport finansowy jako pierwszy sporz¹dzony
w oparciu o MSSF, jeœli:
1) ostatnie opublikowane przez jednostkê sprawozdanie finansowe:
a) zbudowane zosta³o zgodnie z normami krajowymi, niespójnymi
we wszystkich aspektach z regulacjami RMSR 3,
b) spe³nia³o wszystkie wymogi standardów miêdzynarodowych,
jednak nie zawiera³o klauzuli bezwarunkowej zgodnoœci z MSSF,
c) zawiera³o stwierdzenie zgodnoœci tylko z wybranymi MSSF,
d) opracowane zosta³o wed³ug norm krajowych niespójnych ze standardami RMSR, wykorzystuj¹c jednak wytyczne poszczególnych
MSSF, w odniesieniu do problemów nieporuszanych lub regulowanych w sposób niewystarczaj¹cy przez przepisy krajowe,
e) przygotowane by³o wed³ug krajowych zasad rachunkowoœci, przy
czym niektóre wykazane w nich kwoty uzgodniono do wymogów
MSSF;
2) podmiot sporz¹dzi³ swój ostatni raport finansowy zgodnie z MSSF
tylko dla potrzeb wewnêtrznych i nie udostêpni³ go ¿adnym u¿ytkownikom zewnêtrznym;
3) jednostka do³¹czy³a do swojego ostatniego sprawozdania finansowego dodatkowy pakiet sprawozdawczy zgodny z MSSF (np. na potrzeby konsolidacji), jednak nie obejmowa³ on pe³nego raportu zdefiniowanego w MSR 1 „Prezentacja sprawozdañ finansowych”;
4) podmiot nie sporz¹dza³ (nie ujawnia³) sprawozdañ finansowych za
poprzednie okresy4.
Standard nie ma natomiast zastosowania w odniesieniu do przedsiêbiorstw, których ostatnie opublikowane sprawozdanie finansowe zawiera³o wspomnian¹ klauzulê zgodnoœci z MSSF.
Podstawow¹ zasad¹ MSSF 1 jest pe³ne retrospektywne zastosowanie
wszystkich standardów i wydanych do nich interpretacji, obowi¹zuj¹3

Przedsiêbiorstwa, które przyjê³y nowy, spójny z MSSF zestaw lokalnych standardów rachunkowoœci, powinny rozwa¿yæ, czy w opartym na tych zasadach sprawozdaniu finansowym nie uj¹æ klauzuli bezwzglêdnej zgodnoœci z MSSF. W przypadku podjêcia takiej
decyzji jednostek tych nie mo¿na by traktowaæ jako wdra¿aj¹cych regulacje RMSR po raz
pierwszy. Przedstawiona sytuacja nie dotyczy jednak podmiotów, które swoje roczne raporty finansowe opracowywa³y dotychczas zgodnie z zasadami, które stopniowo stawa³y
siê zbie¿ne z MSSF. Nawet jeœli na dzieñ przedstawienia ostatniego sprawozdania finansowego wytyczne te by³y identyczne z regulacjami miêdzynarodowymi, to jednak nie by³y
one w pe³ni zbie¿ne z MSSF w momencie publikacji poprzednich raportów [Ernst&Young,
2009, s. 5].
4
Jednostki, które nie by³y wczeœniej objête obowi¹zkiem sporz¹dzania sprawozdañ finansowych, powinny fakt ten ujawniæ w swoim pierwszym raporcie zgodnym z MSSF.
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cych na dzieñ bilansowy pierwszego sprawozdania finansowego opartego na MSSF. Retrospektywnego uzgodnienia transakcji, zdarzeñ i stanów dokonaæ nale¿y na tzw. dzieñ przejœcia na MSSF, czyli pocz¹tek
najwczeœniejszego okresu, za jaki podmiot ujawnia dane porównawcze
zgodnie z MSSF w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym, sporz¹dzonym w oparciu o regulacje RMSR. Tak przekszta³cone informacje
przedsiêbiorstwo prezentuje w sprawozdaniu ze stanu pocz¹tkowego sytuacji finansowej na dzieñ przejœcia na MSSF, stanowi¹cym czêœæ pierwszego publikowanego raportu uzgodnionego do MSSF. Punktem wyjœcia
dla prowadzenia rachunkowoœci wed³ug standardów RMSR jest wiêc
opracowanie sprawozdania, w którym:
– nale¿y uj¹æ wszystkie aktywa i zobowi¹zania, których przedstawienia
wymagaj¹ MSSF,
– nie wolno prezentowaæ danej pozycji jako sk³adnika aktywów lub zobowi¹zañ, jeœli jakiœ standard na to nie zezwala,
– trzeba dokonaæ klasyfikacji ogó³u aktywów, zobowi¹zañ i sk³adników
kapita³u wed³ug wymogów MSSF,
– nale¿y wyceniæ wszystkie aktywa i zobowi¹zania zgodnie z MSSF.
Podmioty, które stosuj¹ MSSF po raz pierwszy, powinny wyceniæ
(i zaprezentowaæ) wszystkie aktywa i zobowi¹zania ujête w sprawozdaniu ze stanu pocz¹tkowego sytuacji finansowej na podstawie wymogów
zawartych w poszczególnych standardach. Powy¿szy warunek RMSR
uzasadnia tym, i¿ podstawowym celem wdro¿enia jej regulacji jest prezentacja odpowiednich, zrozumia³ych i przede wszystkim porównywalnych danych. Jednoczeœnie, w zwi¹zku z potrzeb¹ zachowania równowagi miêdzy korzyœciami wynikaj¹cymi z uzyskania informacji a kosztami
ich dostarczenia, RMSR dopuszcza zwolnienia od przestrzegania tej ogólnej zasady.
Dokonuj¹c retrospektywnego przekszta³cenia danych, spó³ki s¹ zatem zobowi¹zane (w odniesieniu do przesz³ych zdarzeñ) stosowaæ te
same zasady (politykê) rachunkowoœci, które stanowi¹ podstawê przygotowania pozosta³ych informacji przedstawianych w ich pierwszym
sprawozdaniu finansowym opartym na MSSF. Jedynym wyj¹tkiem od
powy¿szej regu³y jest skorzystanie przez jednostkê z dopuszczonych
zwolnieñ obligatoryjnych i fakultatywnych oraz pozosta³ych wy³¹czeñ
z retrospektywnego przekszta³cania danych [Cazavan-Jeny, Jeanjean,
2007, s. 6]. Przewidziane w omawianej normie zwolnienia obligatoryjne
odnosz¹ siê g³ównie do retrospektywnego ujmowania i wyceny instru-
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mentów finansowych i ujête s¹ w za³¹czniku B do MSSF 1. Obszary,
w których decyzjê o wyborze, czy skorzystaæ z danego zwolnienia, czy
nie, pozostawiono przedsiêbiorstwom przechodz¹cym na standardy miêdzynarodowe, prezentuj¹ natomiast za³¹czniki C i D.
Ró¿nice powsta³e w wyniku retrospektywnego przekszta³cania na
dzieñ przejœcia na MSSF transakcji i zdarzeñ, prezentowanych dotychczas
wed³ug wczeœniej obowi¹zuj¹cych zasad rachunkowoœci5, powinny byæ
bezpoœrednio ujête w niepodzielonym zysku/stracie z lat ubieg³ych lub
odpowiednio w innej kategorii kapita³ów w³asnych. W nielicznych, œciœle
okreœlonych przez standard sytuacjach efekt zmiany zasad rachunkowoœci nie jest odnoszony na kapita³, tylko wp³ywa na zwiêkszenie lub
zmniejszenie wartoœci firmy6.

2. Wymogi MSSF 1 w zakresie prezentacji i ujawniania
informacji
Celem zachowania zgodnoœci z MSSF 1 pierwsze sprawozdanie finansowe podmiotu, przygotowane w oparciu o MSSF, musi obejmowaæ
nastêpuj¹ce elementy sk³adowe:
1) sprawozdania z sytuacji finansowej przygotowane na:
– koniec bie¿¹cego okresu (dzieñ sprawozdawczy pierwszego sprawozdania finansowego sporz¹dzonego wed³ug MSSF),
– koniec poprzedniego okresu (który pokrywa siê z pocz¹tkiem
bie¿¹cego okresu i jest jednoczeœnie dniem sprawozdawczym
ostatniego raportu opracowanego zgodnie z wczeœniej stosowanymi zasadami rachunkowoœci),
– pocz¹tek najwczeœniejszego porównawczego okresu (dzieñ przejœcia na MSSF);
2) sprawozdania z ca³kowitych dochodów, rachunki zysków i strat (jeœli
podlegaj¹ odrêbnemu ujawnieniu), sprawozdania z przep³ywów pieniê¿nych, a tak¿e sprawozdania ze zmian w kapitale w³asnym sporz¹dzone za:
– pierwszy okres sprawozdawczy, w którym zastosowano MSSF,
oraz
5

Przez wczeœniej akceptowane ogólnie przyjête normy rachunkowoœci nale¿y rozumieæ
„zasady rachunkowoœci, którymi jednostka stosuj¹ca MSSF po raz pierwszy pos³ugiwa³a
siê tu¿ przed przyjêciem standardów miêdzynarodowych” [MSSF 1, Za³¹cznik A].
6
W wartoœci firmy ujmowane s¹ np. korekty dotycz¹ce dokonanego na dzieñ przejœcia
przeklasyfikowania pomiêdzy wartoœci¹ firmy a pozycjami wartoœci niematerialnych
i prawnych.
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poprzedzaj¹cy okres sprawozdawczy (objêty ostatnim sprawozdaniem finansowym przygotowanym zgodnie z uprzednio stosowanymi regulacjami);
3) stosowne informacje dodatkowe 7.
MSR 1 wymaga, aby przedstawione dane porównawcze odnosi³y siê
do wszystkich kwot wykazanych w bie¿¹cym sprawozdaniu finansowym, a tak¿e ujêtych w notach uzupe³niaj¹cych do tego sprawozdania,
chyba ¿e dany standard lub interpretacja dopuszczaj¹ lub wymagaj¹ ich
nieujawniania. Przedsiêbiorstwa, które s¹ zdecydowane prezentowaæ
szerszy zakres informacji porównawczych w swoim pierwszym raporcie
wed³ug MSSF, nie musz¹ tych dodatkowych danych uzgadniaæ do wymogów RMSR8.
MSSF 1 w par. 23 zobowi¹zuje tak¿e spó³ki do przedstawienia informacji, które „wyjaœni¹, w jaki sposób przejœcie z uprzednio stosowanych norm rachunkowoœci na MSSF wp³ynê³o na prezentowan¹ przez
jednostkê sytuacjê finansow¹, finansowe wyniki dzia³alnoœci oraz przep³ywy pieniê¿ne”. W opinii RMSR takie ujawnienia s¹ niezbêdne dla
u¿ytkowników sprawozdañ finansowych, gdy¿ pozwalaj¹ im zrozumieæ
skutki i implikacje zwi¹zane z wdro¿eniem MSSF, wskazuj¹ tak¿e, jak powinny zostaæ zmienione wykorzystywane dot¹d modele analityczne.
W pierwszym sprawozdaniu finansowym sporz¹dzonym wed³ug
standardów miêdzynarodowych nale¿y w szczególnoœci uwzglêdniæ:
1) uzgodnienie kapita³u w³asnego – ujêtego wed³ug uprzednio obowi¹zuj¹cej polityki rachunkowoœci – z kapita³em w³asnym ustalonym
zgodnie z regulacjami RMSR na:
– dzieñ przejœcia na MSSF,

7

Zdaniem RMSR ujawnianie szerszego zakresu informacji porównawczych nie jest konieczne, gdy¿ mog³oby to prowadziæ do powstania kosztów niewspó³miernych do korzyœci u¿ytkowników oraz zwiêkszaæ ryzyko przyjmowania subiektywnych za³o¿eñ przy
stosowaniu wiedzy uzyskanej post factum.
8
W takim przypadku nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ ujawnione informacje przygotowane
zosta³y zgodnie z wczeœniej obowi¹zuj¹cymi zasadami rachunkowoœci i nie respektuj¹
wymogów MSSF oraz wskazaæ g³ówne korekty, jakich nale¿a³oby dokonaæ, aby doprowadziæ informacje do zgodnoœci z MSSF (nie ma obowi¹zku okreœlania wartoœci tych
korekt). W odniesieniu do podmiotów wdra¿aj¹cych MSSF przed dniem 1 stycznia 2006
roku MSSF 1 przewidywa³ kilka dodatkowych zwolnieñ i wy³¹czeñ z wymogu retrospektywnego przekszta³cania danych porównawczych. Jednostki te nie musia³y w swoim
pierwszym sprawozdaniu finansowym przygotowanym w oparciu o MSSF uzgadniaæ
prezentowanych informacji porównawczych do wytycznych MSR 32, MSR 39, MSSF 4,
MSSF 6 oraz MSSF 7.
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koniec okresu prezentowanego w ostatnim rocznym raporcie finansowym przygotowanym w myœl uprzednio stosowanych zasad rachunkowoœci;
2) uzgodnienie ca³kowitych dochodów ogó³em za miniony okres sprawozdawczy, zestawionych wed³ug wczeœniej akceptowanych wytycznych z ca³kowitymi dochodami ogó³em ustalonymi w oparciu
o wymogi MSSF – jeœli jednostka nie sporz¹dza³a wczeœniej sprawozdania z ca³kowitych dochodów ogó³em, porównania takiego nale¿y
dokonaæ w odniesieniu do rachunku zysków i strat;
3) istotne korekty wprowadzone do rachunku przep³ywów pieniê¿nych
opracowanego wed³ug wczeœniej stosowanych norm rachunkowoœci,
wynikaj¹ce z dokonania powy¿szych uzgodnieñ.
Podmioty, które ujê³y lub odwróci³y odpis z tytu³u utraty wartoœci po
raz pierwszy na dzieñ przejœcia na MSSF, przedstawiaj¹ ponadto informacje wymagane przez MSR 36 „Utrata wartoœci aktywów”9. Standard
nie wskazuje, w jaki sposób nale¿y dokonaæ i zaprezentowaæ wymagane
uzgodnienia, maj¹ one jednak byæ na tyle szczegó³owe, aby u³atwia³y
u¿ytkownikom zrozumienie istotnych korekt wprowadzonych do sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z ca³kowitych dochodów. Przedsiêbiorstwa przechodz¹ce na standardy miêdzynarodowe nie
mog¹ korekty pope³nionych wczeœniej b³êdów traktowaæ na równi ze
zmian¹ zasad rachunkowoœci, wynikaj¹cej z akceptacji nowych, odmiennych regulacji. Obydwa te elementy s¹ zdaniem Rady wa¿ne i konieczne
jest ich oddzielne pokazanie, gdy¿:
1) informacje na temat zmiany zasad (polityki) rachunkowoœci dotycz¹cej wdro¿enia MSSF pomagaj¹ wyjaœniæ proces konwersji,
2) informacje dotycz¹ce pope³nionych b³êdów pomagaj¹ u¿ytkownikom
oceniæ wiarygodnoœæ ujawnionych danych finansowych.
MSSF 1 zawiera równie¿ szczegó³owe wytyczne w zakresie uzgadniania i ujêcia danych w raportach œródrocznych, sporz¹dzanych za okresy objête pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym zgodnym
z MSSF. Omawiany standard przewiduje tak¿e dodatkowe wymogi prezentacyjne w odniesieniu do ujêtych w pierwszym sprawozdaniu finansowym zgodnym z MSSF:

9
Mowa tu o informacjach, których prezentacji wymaga³by MSR 36, gdyby dokonane ujêcie lub odwrócenie odpisów aktualizuj¹cych jednostka przeprowadzi³a w okresie rozpoczynaj¹cym siê w dniu przejœcia na MSSF.
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aktywów i zobowi¹zañ finansowych oraz pozycji rzeczowego maj¹tku trwa³ego, dla których przyjêto model wyceny w wartoœci godziwej,
– kosztu inwestycji w jednostkê zale¿n¹, jednostkê stowarzyszon¹ lub
znajduj¹c¹ siê pod wspóln¹ kontrol¹.
Spó³ki, które sporz¹dzaj¹c swój pierwszy raport finansowy zgodny
z MSSF, wyznaczy³y wczeœniej ujêty sk³adnik aktywów lub zobowi¹zañ
finansowych jako wyceniany w wartoœci godziwej przez wynik finansowy lub sk³adnik aktywów finansowych jako dostêpny do sprzeda¿y,
ujawniaj¹ w sprawozdaniu z sytuacji pocz¹tkowej:
– wartoœæ godziw¹ ka¿dej kategorii aktywów i zobowi¹zañ finansowych przyjêt¹ na dzieñ przejœcia,
– klasyfikacjê i wartoœæ bilansow¹ tych pozycji, wykazan¹ w poprzednich sprawozdaniach finansowych.
W przypadku gdy podmiot na dzieñ przejœcia na MSSF jako zak³adany koszt (inaczej koszt domniemany) rzeczowych aktywów trwa³ych,
nieruchomoœci oraz wartoœci niematerialnych przyjmie wartoœæ godziw¹
powy¿szych pozycji ustalon¹ na ten dzieñ, w pierwszym sprawozdaniu
finansowym opartym o wytyczne RMSR powinien ujawniæ:
– ³¹czn¹ kwotê tych wartoœci godziwych oraz
– ³¹czn¹ kwotê ró¿nicy pomiêdzy: wartoœci¹ bilansow¹ rzeczowych
aktywów trwa³ych, nieruchomoœci oraz wartoœci niematerialnych wykazan¹ wed³ug poprzednio akceptowanej polityki rachunkowoœci,
a ich wartoœci¹ godziw¹ na dzieñ przejœcia.
Jeœli jednostka na moment wdro¿enia MSSF ustali koszt inwestycji
w jednostkê zale¿n¹, jednostkê stowarzyszon¹ lub znajduj¹c¹ siê pod
wspóln¹ kontrol¹, w wysokoœci wartoœci godziwej tej inwestycji zgodnie
z MSR 39 „Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena”, okreœlonej
jednorazowo na dzieñ przejœcia, lub wed³ug jej wartoœci bilansowej, wykazanej w myœl wczeœniej stosowanych zasad rachunkowoœci, to w sprawozdaniu z sytuacji pocz¹tkowej na dzieñ przejœcia na MSSF powinna
zaprezentowaæ:
– zagregowan¹ kwotê wartoœci bilansowych tych pozycji (w odniesieniu do inwestycji ujmowanych wed³ug wczeœniej stosowanych zasad
rachunkowoœci),
– zagregowan¹ kwotê wartoœci godziwych tych pozycji (w odniesieniu
do inwestycji wycenionych w wartoœci godziwej) oraz
– zagregowane korekty do wartoœci bilansowych przedstawionych
w sprawozdaniu finansowym zbudowanym w oparciu o wczeœniej
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akceptowane zasady rachunkowoœci (w odniesieniu do inwestycji wycenionych w wartoœci godziwej).
Podsumowuj¹c, do najwa¿niejszych rozstrzygniêæ MSSF 1 w zakresie wdra¿ania standardów miêdzynarodowych nale¿y zaliczyæ zdefiniowanie [Jermakowicz, Gornik-Tomaszewski, 2006, s. 176; Gierusz i inni,
2007, s. 34; Lachowski, 2008, s. 5]:
1) okresów objêtych pierwszym sprawozdaniem finansowym sporz¹dzonym w oparciu o MSSF,
2) polityki rachunkowoœci akceptuj¹cej rozstrzygniêcia RMSR i jej retrospektywne zastosowanie do wszystkich informacji prezentowanych
w pierwszym raporcie wed³ug MSSF,
3) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzieñ przejœcia na MSSF, stanowi¹cego punkt wyjœcia dla prowadzenia rachunkowoœci zgodnie ze
standardami miêdzynarodowymi,
4) metod wyceny i zakresu prezentacji danych ujêtych w bilansie otwarcia MSSF i w pierwszym sprawozdaniu finansowym opracowanym
w myœl MSSF,
5) skali zwolnieñ fakultatywnych z pe³nego retrospektywnego przekszta³cenia informacji oraz wskazanie wyj¹tków obligatoryjnych,
6) zakresu informacji i uzgodnieñ, niezbêdnych do prawid³owego zrozumienia dokonanych przekszta³ceñ,
7) danych porównawczych w pe³ni akceptuj¹cych wymogi MSSF za
przynajmniej jeden okres sprawozdawczy wstecz (w odniesieniu do
sprawozdania z sytuacji finansowej, tak¿e na dzieñ przejœcia na standardy miêdzynarodowe).

3. Etapy procesu konwersji sprawozdañ finansowych do MSSF
Przyjêcie MSSF powinno byæ postrzegane przez spó³ki jako strategiczna zmiana zasad komunikacji na miêdzynarodowym rynku finansowym, która w przysz³oœci mo¿e oznaczaæ ³atwiejszy dostêp do Ÿróde³ finansowania. Potwierdzeniem tego s¹ badania PricewaterhouseCoopers
z 2004 roku [PricewaterhouseCoopers, 2004] i Mazars z 2005 roku [Mazars, 2005]. Sonda¿ przeprowadzony przez PricewaterhouseCoopers
wœród polskich spó³ek gie³dowych wskaza³, i¿ przewa¿aj¹ca czêœæ z nich
traktowa³a wymóg konwersji na MSSF jako kwestiê g³ównie „ksiêgow¹”
i dodatkowy obowi¹zek sprawozdawczy, a nie projekt zwi¹zany ze strategi¹ firmy. Z badañ firmy Mazars, przeprowadzonych wœród 556 podmiotów notowanych na gie³dach 12 krajów, wynika³o natomiast, i¿ tylko
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63% objêtych nimi jednostek by³o przekonanych, i¿ przyjêcie MSSF poprawi porównywalnoœæ sprawozdañ finansowych, zaœ mniej ni¿ po³owa
spodziewa³a siê zwiêkszenia przejrzystoœci raportów finansowych.
Przejœcie na standardy miêdzynarodowe jako podstawy rachunkowoœci jednostki jest procesem z³o¿onym i kosztownym, powoduj¹cym
du¿e zmiany w sposobie „uprawiania” rachunkowoœci przez przedsiêbiorstwo [Demaria, 2009, s. 5; Lachowski, 2008, s. 9]. Jednostki wdra¿aj¹ce
standardy miêdzynarodowe w miejsce uprzednio akceptowanych regulacji krajowych musz¹ zmieniæ stosowane wczeœniej procedury rachunkowoœci i sprawozdawczoœci finansowej, dostosowaæ do nowych wymogów wykorzystywane systemy informatyczne oraz przeorganizowaæ
struktury dzia³ania. Wszystko to nierozerwalnie wi¹¿e siê ze zmian¹ sposobu myœlenia nie tylko kadry zarz¹dzaj¹cej oraz pracowników bezpoœrednio zajmuj¹cych siê rachunkowoœci¹ i sprawozdawczoœci¹, ale tak¿e
osób zatrudnionych w innych dzia³ach.
Ca³kowita zmiana standardów rachunkowoœci jest istotnym wydarzeniem dla ca³ej firmy, wymagaj¹cym przekszta³cenia dotychczasowych
metod pracy i g³êboko zakorzenionych zwyczajów i praktyk rachunkowoœci [Demaria, Dufour, 2007, s. 2]10. Podmioty przechodz¹ce na MSSF
zmuszone s¹ zgromadziæ szereg nowych informacji, zarówno finansowych, jak i niefinansowych, pochodz¹cych z ró¿nych obszarów funkcjonowania przedsiêbiorstwa i jego otoczenia [Kabalski, 2005, s. 6], a tak¿e
przeprowadziæ konieczne, niewymagane wczeœniej, obliczenia. Warunkiem skutecznoœci procesu konwersji jest w³aœciwa ocena celów, analiza
zakresu zmian, zapewnienie dostêpnoœci zasobów11 oraz odpowiedni po10

Mo¿na tu wrêcz mówiæ o koniecznoœci zmiany wzorca organizacji przedsiêbiorstwa.
P. Kabalski zaleca spó³kom stosuj¹cym MSSF wprowadzenie wzorca organizacji opartego
na podejœciu holograficznym, charakteryzuj¹cym siê istnieniem w jednostce wielodyscyplinarnych grup odpowiedzialnych za realizacjê poszczególnych zadañ. Dostosowanie
podmiotu do takiego modelu funkcjonowania wymaga wprowadzenia poni¿szych zmian:
a) przejêcia przez specjalne dzia³y merytoryczne czêœci obowi¹zków dotycz¹cych „identyfikacji, przygotowania, przetwarzania i komunikowania informacji dla potrzeb sprawozdawczoœci finansowej”,
b) powo³ania „interdyscyplinarnego zespo³u odpowiedzialnego za realizacjê obowi¹zków
wynikaj¹cych z MSSF”,
c) opracowania „wielokierunkowych kana³ów ³¹cznoœci pomiêdzy poszczególnymi
dzia³ami merytorycznymi”,
d) wyznaczenia w poszczególnych dzia³ach pracowników odpowiedzialnych za komunikowanie siê z pionem rachunkowoœci,
e) „kszta³towania kultury organizacyjnej opartej na wspó³pracy, poczuciu jednoœci i wspólnych celów” [P. Kabalski, 2005, s. 12–14].
11
Oznacza to tak¿e koniecznoœæ opracowania bud¿etu konwersji.
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dzia³ prac i obowi¹zków12. Niezbêdne jest tu zaanga¿owanie wiêkszoœci
dzia³ów jednostki, w tym: prawnego, audytu wewnêtrznego, ds. relacji
inwestorskich, ds. zasobów ludzkich, ds. zarz¹dzania ryzykiem oraz informatycznego. Z³o¿onoœæ samych MSSF powoduje, i¿ proces adaptacji
standardów miêdzynarodowych mo¿e wymagaæ od podmiotu skorzystania tak¿e z pomocy specjalistów zewnêtrznych, zw³aszcza takich, jak:
aktuariusze, rzeczoznawcy, biegli rewidenci czy firmy konsultingowe
[Chorafas, 2006, s. 144–145] 13.
Bior¹c pod uwagê problemy, jakie mog¹ pojawiæ siê podczas przechodzenia na MSSF, przedsiêbiorstwa powinny rozpocz¹æ konwersjê
mo¿liwie wczeœnie przed dat¹ swojego pierwszego sprawozdania finansowego zgodnego z regulacjami RMSR. Ze wzglêdów praktycznych zast¹pienie krajowych norm rachunkowoœci standardami miêdzynarodowymi powinno odbywaæ siê w kilku etapach, do których zaliczymy
[Couleau-Dupont, Demaria, 2009, s. 8–15; Gierusz i inni, 2007, s. 42;
Ernst&Young, 2004]:
– analizê wstêpn¹,
– opracowanie szczegó³owego planu konwersji,
– przygotowanie rozwi¹zañ,
– wdro¿enie.
Proces konwersji mo¿e zakoñczyæ siê przy tym sukcesem tylko wtedy,
jeœli poprzedzony by³ odpowiednim zaplanowaniem ka¿dego etapu
[Holm i inni, 2008, s. 6].
Znacznym utrudnieniem zwi¹zanym ze zmian¹ stosowanych regulacji jest fakt, i¿ w pocz¹tkowej fazie procesu konwersji przedsiêbiorstwa
musz¹ prowadziæ niejako „podwójn¹” ksiêgowoœæ. Z jednej strony zobowi¹zane s¹ do przygotowania ostatniego sprawozdania finansowego
opartego na uprzednio akceptowanych normach rachunkowoœci, z drugiej zaœ powinny ju¿ powoli przekszta³caæ informacje finansowe do zgodnoœci z MSSF, oraz dostosowywaæ do nowych wymogów wykorzystywane systemy informatyczne. Wymaga to dodatkowych nak³adów
12

W przypadku grupy kapita³owej mo¿e siê to wi¹zaæ z przeniesieniem na czas adaptacji
MSSF pracowników z jednego podmiotu (np. spó³ki matki czy centrali) do innej jednostki
(spó³ki zale¿nej lub filii) [Couleau-Dupont, Demaria, 2009, s. 8].
13
Na potrzebê znacznego udzia³u w tym procesie zewnêtrznych konsultantów (zw³aszcza audytorów) wskazuje przyk³adowo M. Hoogendoorn [Benetti, 2010, s. 10–11]. Natomiast zdaniem P. Kabalskiego stosowanie MSSF wymaga czêsto korzystania z ekspertów
zewnêtrznych, np.: rzeczoznawców maj¹tkowych, aktuariuszy, specjalistów z dziedziny
rynków finansowych, oraz innych specjalistów wynajmowanych np. do wyceny znaków
firmowych i podobnych aktywów [Kabalski, 2009, s. 102].
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finansowych (zw³aszcza jeœli w proces implementacji MSSF anga¿owani
s¹ specjaliœci z zewn¹trz), a w przypadku braku odpowiedniej organizacji
i zaplanowania mo¿e prowadziæ do dezorganizacji pracy w firmie. Dlatego tak wa¿ne jest odpowiednio wczesne podjêcie dzia³añ zwi¹zanych
z przejœciem na standardy RMSR. W³aœciwe by³oby rozpocz¹æ wstêpne
prace dotycz¹ce tego procesu jeszcze przed planowanym dniem przejœcia
na standardy miêdzynarodowe. Jak jednak wskazywa³y wspomniane ju¿
badania PricewaterhouseCoopers [2004], prawie po³owa ankietowanych
podmiotów s¹dzi³a, ¿e konwersja na MSSF to proces krótkotrwa³y i w ich
przypadku zajmie mniej ni¿ pó³ roku. Firmy te (zobligowane do stosowania MSSF od 1 stycznia 2005 roku, a wiêc dniem przejœcia by³ dla nich
1 stycznia 2004 roku), w po³owie roku 2004 nie mia³y jeszcze przeprowadzonych szczegó³owych analiz zakresu zmian. Nieco lepiej sytuacja
wygl¹da³a w roku kolejnym. Z sonda¿u przeprowadzonego w pierwszej
po³owie 2005 roku przez Mazars [2005] wynika³o, i¿ 81% polskich spó³ek
gie³dowych (objêtych sonda¿em) by³o ju¿ gotowych do pierwszego zastosowania MSSF. Dla porównania swoj¹ gotowoœæ deklarowa³o w tym czasie 80% przedsiêbiorstw francuskich oraz 84% firm z Wielkiej Brytanii
i Irlandii (wynik dla ca³ej badanej grupy to 87%). Jednoczeœnie 65% objêtych sonda¿em polskich spó³ek mia³o ju¿ opracowane swoje bilanse
otwarcia MSSF, zaœ 77% z nich przeprowadzi³o symulacje sprawozdañ
finansowych za 2004 rok, uzgodnionych do wymogów MSSF. W przypadku podmiotów francuskich by³o to odpowiednio: 72% i 51%, natomiast przedsiêbiorstw brytyjskich i irlandzkich: 75% i 54% (przy odpowiednio 74% i 66% w skali Europy). Jedynie bowiem „przemyœlane
i kompleksowe wprowadzenie zmian pozwala uzyskaæ w d³ugiej perspektywie korzyœci z przejœcia na MSSF” [Lachowski, 2008, s. 10].
Pierwszy etap konwersji obejmuje wstêpn¹ analizê wp³ywu przyjêcia MSSF na rachunkowoœæ i sprawozdawczoœæ podmiotu. Na tym poziomie powinno nast¹piæ:
– okreœlenie jednostek objêtych pierwszym sprawozdaniem finansowym sporz¹dzonym wed³ug MSSF,
– identyfikacja okresów prezentowanych w pierwszym sprawozdaniu
finansowym opartym o MSSF, a tak¿e daty przejœcia na MSSF,
– okreœlenie g³ównych problemów zwi¹zanych z wdro¿eniem standardów miêdzynarodowych,
– ocena wp³ywu wdro¿enia MSSF na poszczególne jednostki objête
sprawozdaniem,
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oszacowanie poziomu z³o¿onoœci projektu,
wstêpna organizacja planu konwersji oraz
opracowanie harmonogramu niezbêdnych szkoleñ.
Etap drugi wi¹¿e siê z opracowaniem szczegó³owego planu przejœcia
na MSSF, w tym tak¿e wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za realizacjê projektu. W tej fazie konwersji podmiot powinien:
– zidentyfikowaæ g³ówne ró¿nice pomiêdzy aktualnymi i nowymi normami rachunkowoœci,
– okreœliæ, które MSSF go dotycz¹ i powinny w zwi¹zku z tym byæ wykorzystane, oraz wskazaæ, które z opcji wyboru przewidziane w MSSF
zastosuje,
– oceniæ mo¿liwe skutki zmian zasad rachunkowoœci i ich wp³yw na system informatyczny.
Kolejny, trzeci etap, powinien zakoñczyæ siê opracowaniem nowej,
zgodnej z MSSF, polityki rachunkowoœci oraz zmian systemowych i procesowych, niezbêdnych dla prawid³owego przebiegu procesu konwersji.
Natomiast etap czwarty zwi¹zany jest z wdro¿eniem opracowanych rozwi¹zañ. W ostatniej fazie przejœcia na MSSF nale¿y dokonaæ przekszta³cenia danych finansowych za lata ubieg³e, a tak¿e opracowaæ pierwsze sprawozdanie finansowe respektuj¹ce MSSF. Wskazane jest, aby raport ten,
a tak¿e stanowi¹ce jego czêœæ sprawozdanie z sytuacji finansowej na
dzieñ przejœcia, zosta³y poddane badaniu przez bieg³ego rewidenta.
Wdro¿enie MSSF powoduje niekiedy koniecznoœæ tworzenia odrêbnych grup zajmuj¹cych siê poszczególnymi etapami i problemami. Przyk³adowo, osoby uczestnicz¹ce w procesie konwersji w firmie mog¹ zostaæ
podzielone na: komitet steruj¹cy (nadzoruj¹cy proces konwersji i podejmuj¹cy g³ówne decyzje z nim zwi¹zane, w tym dotycz¹ce wyboru rozwi¹zañ przewidzianych w MSSF 1), grupy robocze (wdra¿aj¹ce przyjête
rozwi¹zania, wykonuj¹ce decyzje komitetu steruj¹cego) oraz wspó³pracowników (specjalistów w poszczególnych dziedzinach, szukaj¹cych
w obszarach wymagaj¹cych dostosowania rozwi¹zañ najbardziej korzystnych dla jednostki) [Couleau-Dupont, Demaria, 2009, s. 8–10].
W trakcie realizacji procesu przejœcia na MSSF przedsiêbiorstwa powinny pamiêtaæ, i¿ zmiana zasad rachunkowoœci i sprawozdawczoœci to
nie tylko wykonywanie przepisów, ale tak¿e mo¿liwoœæ usprawnienia
funkcjonowania jednostki. Opracowanie nowej strategii komunikacji,
w tym tak¿e dotycz¹cej informowania o wp³ywie wdro¿enia MSSF na
prezentowane informacje finansowe, mo¿e poprawiæ ocenê przedsiê-
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biorstwa przez interesariuszy. Tak¿e zmiany w systemach informatycznych przedsiêbiorstwa „na krótk¹ metê (…) oznaczaj¹ co prawda wiele
dodatkowej pracy i zwiêkszone ryzyko pope³nienia b³êdów, a tak¿e nadu¿yæ (…), na d³u¿sz¹ mo¿e byæ to jednak okazj¹ do ulepszenia systemów
gromadzenia i analizowania informacji, co pozwoli skuteczniej zarabiaæ
pieni¹dze” [G¹sior, 2005].

Zakoñczenie
Najistotniejsze zagadnienie sporz¹dzania sprawozdania finansowego zgodnie z zapisem MSSF 1 mo¿na uj¹æ w nastêpuj¹cych punktach:
– podstawowe za³o¿enia standardu definiuj¹ jego cel i zakres zastosowañ;
– prezentacja i ujawnianie informacji powinno spe³niaæ okreœlone wymogi co do elementów sprawozdania i ich treœci;
– ujêcie danych w raportach rocznych i œródrocznych powinno zawieraæ uzgodnienia kapita³ów w³asnych i dochodów ogó³em ustalonych
wed³ug wczeœniej stosowanych zasad rachunkowoœci;
– spó³ki winny ujawniaæ w sprawozdaniu z sytuacji pocz¹tkowej wartoœæ godziw¹ ka¿dej kategorii aktywów i zobowi¹zañ finansowych
przyjêt¹ na dzieñ przejœcia.
Przejœcie jednostek na standardy miêdzynarodowe nale¿y postrzegaæ jako dzia³anie strategiczne, maj¹ce na celu efektywniejsze dostarczanie informacji, wymaga to jednak zmian zarówno w systemie rachunkowoœci, jak i w sposobie myœlenia osób zwi¹zanych z procesem
tworzenia sprawozdañ finansowych. Wymusza zatem dobre rozeznanie
regulacji prawnych oraz rozpoznanie nowych zasad i procedur.
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Streszczenie
Artyku³ prezentuje procedurê przejœcia na MSSF uregulowan¹ w MSSF 1.
Szczególn¹ uwagê zwrócono na najwa¿niejsze rozstrzygniêcia ujête w MSSF 1,
a dotycz¹ce identyfikacji daty przejœcia na MSSF, etapów procesu konwersji
i zmiany polityki rachunkowoœci.

S³owa kluczowe
pierwsze sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF, MSSF 1, objaœnienie przejœcia
na MSSF

Conversion of financial statements to IFRS – the most significant
provisions of IFRS 1 (Summary)
This paper presents the procedure of changing to the IFRS, laid down in
IFRS 1. Particular attention is given to the most vital principles set forth in IFRS 1
as concerns identification of the date of transition to the IFRS, the stages in the
conversion process, and changes in the accounting policies.
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