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WSTĘP

Dynamiczny rozwój rynków kapitałowych, ich globalizacja, płynność funkcjono-
wania struktur i grup międzynarodowych, a także rozwój i ekspansja polskich kon-
cernów powodują coroczne zwiększanie się liczby podmiotów, które rozpoczynają 
prezentację sytuacji finansowej w ujęciu jednostki i grupy kapitałowej na podstawie 
regulacji międzynarodowych. Zgodnie z regulacją ustawy o rachunkowości istnieje 
nakaz sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz 
skonsolidowanych sprawozdań podmiotów dopuszczonych do obrotu publicznego 
zgodnie z regulacjami MSSF. 

Jednostki te mogą ponadto fakultatywnie rozszerzać ten obowiązek na pozostałe 
podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej. Prawo do sporządzania sprawo-
zdań finansowych zgodnie z MSSF przysługuje również podmiotom ubiegającym 
się, zamierzającym się ubiegać oraz dopuszczonym do obrotu publicznego, sporzą-
dzającym sprawozdania finansowe inne niż skonsolidowane. 

Dla jednostek, które przechodzą na MSR, mostem łączącym dotychczas stoso-
wane zasady rachunkowości oraz nowe regulacje jest MSSF 1 Zastosowanie MSSF po 
raz pierwszy. Ustanawia on wymogi formalne oraz definiuje zasady dotyczące spo-
rządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami MSSF po raz pierwszy. 
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ZASTOSOWANIE MSSF PO RAZ PIERWSZY

Dostosowanie dotychczas stosowanych zasad 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, ich treść i zakres, stanowić mogą 
źródło prawa dla podmiotów stosujących regulacje ustawy o rachunkowości (dalej: 
UoR), wyłącznie wówczas gdy spełnione zostały warunki przewidziane dla ich 
stosowania.

Zgodnie z art. 55 ustawy o rachunkowości skonsolidowane sprawozdania finan-
sowe emitentów papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 1606/2002, oraz banków, sporządza się zgodnie z MSSF.

Ponadto prawo wyboru w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego 
zgodnie z regulacjami MSSF ustawa rozszerza na:

−	 skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościo-
wych zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do 
obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego;

−	 skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek dominujących niższe-
go szczebla, wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka 
dominująca wyższego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe zgodnie z MSSF;

−	 sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczo-
nych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopusz-
czenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego;

−	 sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, 
w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe zgodnie z MSSF.

Ważne
Decyzję w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF 
podejmuje organ zatwierdzający jednostki dominującej. Ustawa nie precyzuje okresu, w jakim 
jednostka zobligowana jest ziścić zamiar ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na jednym 
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z rynków regulowanych, co w praktyce może oznaczać możliwość stosowania zasad MSSF 
pomimo faktu, iż ustawa nie daje w tym zakresie jasnych wskazówek.

Rozporządzenie 1606/2002 jest kluczowe z punktu widzenia zasad rachunkowo-
ści w Polsce. Przystąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej skutkowało bowiem 
koniecznością przyjęcia wielu regulacji, w tym między innymi rozporządzenia 
w sprawie zasad stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. Przy-
toczony zapis ustawy stanowi implementację regulacji rozporządzenia 1606/2002 
na grunt krajowy, dając w efekcie ograniczoną możliwość stosowania regulacji 
międzynarodowych. Jest to szczególnie istotne dla podmiotów, które już znajdują 
się na rynku regulowanym. W ich przypadku każda działalność akwizycyjna pole-
gająca na nabyciu udziałów bądź akcji w innym podmiocie powinna być rozpatry-
wana pod kątem konsekwencji bilansowych, jakie może zrodzić powstanie grupy 
kapitałowej. Immanentnym bowiem skutkiem powstania grupy kapitałowej jest 
obowiązek sporządzenia najbliższego raportu okresowego po jej powstaniu, zgodnie 
z regulacjami MSSF i koniecznością przekształcenia – na zgodne z MSR – danych 
wejściowych spółek tworzących grupę.

Konieczne jest jednak stwierdzenie, iż pomimo faktu, że stosowanie zasad MSSF 
w Polsce dla podmiotów innych niż wymienione jest zabronione, ustawa dopuszcza 
na mocy art. 10 ust. 3 możliwość ich stosowania w przypadku zagadnień, które nie 
są uregulowane zarówno w ustawie, jak i w Krajowych Standardach Rachunkowości 
(KSR). Nie jest to jednak nakaz, lecz jedynie prawo.

Ustawa jest aktem prawnym konstytuującym funkcjonowanie rachunkowości 
w Polsce i stanowi również podstawę sprawozdawczości finansowej zgodnej z re-
gulacjami MSSF. Ustawa reguluje (art. 10 ust. 3 UoR) – analogicznie jak w przypadku 
stosujących ustawę – hierarchię prawa dla podmiotów stosujących regulację MSR. 
Według z art. 2 ust. 3 UoR jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie 
z MSR, MSSF oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie roz-
porządzeń Komisji Europejskiej (dalej: MSR) stosują przepisy ustawy oraz przepisy 
wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR. 
O ile w przypadku art. 10 ust. 3 UoR ustawodawca wprowadza możliwość fakul-
tatywnego stosowania regulacji MSR, o tyle w przypadku podmiotów stosujących 
regulacje MSR w zakresie nieuregulowanym w ustawie istnieje obowiązek stoso-
wania regulacji wprost z ustawy.

Ważne
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że jednostki, które mają prawo lub obowiązek spo-
rządzania sprawozdania finansowego zgodnie z MSR, mogą to czynić wyłącznie w zakresie, 
w jakim regulacje te zostały ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
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