
Wykaz zmian wprowadzonych do raportu rocznego Spółki nr 7/2015 za rok 2014 

 

 Informacje przed korektą: 

„(…) 

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 grudnia  

2013 r., począwszy od 1 stycznia 2014 r. Spółka zmieniła stosowane dotychczas zasady 

rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i  od 1 stycznia 2014 

r. stosuje  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez Unię 

Europejska (MSSF UE).  

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest pierwszym pełnym rocznym sprawozdaniem finansowym 

sporządzonym zgodne z MSSF UE z uwzględnieniem wymogów MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz 

pierwszy”. Zgodnie z MSSF 1, datą przejścia jest 1 stycznia 2013 r., na który to dzień został 

sporządzony bilans otwarcia.  

Ustalając swoją politykę rachunkowości Spółka  zastosowała wszystkie MSSF UE  obowiązujące  dla 

roku obrotowego kończącego się 31 grudnia  2014 r. Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze 

zastosowanie tych standardów i interpretacji, które zostały już opublikowane ale jeszcze nie weszły  

w życie.  

Niniejsze roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r. zostało 

sporządzone w celu przedstawienia sytuacji finansowej Spółki, wyników jej działalności oraz 

przepływów pieniężnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, zatwierdzonymi 

przez Unię Europejską.  

W rezultacie opisanych powyżej zmian stosowanych zasad rachunkowości dane porównawcze 

zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym zostały odpowiednio przekształcone. Skutki 

zmian zasad rachunkowości oraz wymagane uzgodnienia zostały opisane w dalszych notach 

objaśniających do sprawozdania (Nota 22).  

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż 

jeden rok od dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Spółki. 

(...) 

 

2. Opis ważniejszych zasad rachunkowości zastosowanych przy sporządzeniu niniejszego 

sprawozdania finansowego 

Subiektywne oceny i przyczyny niepewności szacunków 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków 

i założeń, wpływających na stosowanie przyjętych zasad rachunkowości oraz prezentowane wartości 

aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się 

na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych 

okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, 



która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości 

szacowanej. 

(…) 

 

3. Status MSSF w UE - wydane, lecz jeszcze nieobowiązujące MSSF 

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji 

przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem 

poniższych standardów i interpretacji, które według stanu na dzień 9 marca 2015 roku nie zostały 

jeszcze przyjęte do stosowania. 

Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszcze nie obowiązują: 

(i) MSSF 9 Instrumenty finansowe: Klasyfikacja i wycena oraz Rachunkowość zabezpieczeń 

(ii) MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami 

(iii) zmiany do MSR 1 Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji 

(iv) zmiany do MSR 27 Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 

(v) zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem 

a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem 

(vi) zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 Wyłączenia z konsolidacji jednostek inwestycyjnych 

(vii) zmiany do MSSF 11 Nabycia udziału we wspólnej działalności 

(viii) zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze 

(ix) KIMSF 21 Podatki i opłaty 

(x) zmiany wynikające z przeglądu MSSF – cykl 2010 – 2012 

(xi) zmiany wynikające z przeglądu MSSF – cykl 2011 – 2013 

(xii) zmiany wynikające z przeglądu MSSF – cykl 2012 – 2014 

 

Spółka obecnie analizuje wpływ opublikowanych standardów, które nie weszły w życie i ocenia, że 

poza dodatkowymi ujawnieniami, nie powinny mieć one istotnego wpływu na sprawozdanie 

finansowe.” 

 

Informacje po korekcie: 

„(…) 

2. (nota nr 2) Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 grudnia  

2013 r., począwszy od 1 stycznia 2014 r. Spółka zmieniła stosowane dotychczas zasady 

rachunkowości wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i  od 1 stycznia 2014 

r. stosuje  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez Unię 

Europejska (MSSF UE).  



Niniejsze sprawozdanie finansowe jest pierwszym pełnym rocznym sprawozdaniem finansowym 

sporządzonym zgodne z MSSF UE z uwzględnieniem wymogów MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz 

pierwszy”. Zgodnie z MSSF 1, datą przejścia jest 1 stycznia 2013 r., na który to dzień został 

sporządzony bilans otwarcia.  

Ustalając swoją politykę rachunkowości Spółka  zastosowała wszystkie MSSF UE  obowiązujące  dla 

roku obrotowego kończącego się 31 grudnia  2014 r. Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze 

zastosowanie tych standardów i interpretacji, które zostały już opublikowane ale jeszcze nie weszły  

w życie.  

Niniejsze roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r. zostało 

sporządzone w celu przedstawienia sytuacji finansowej Spółki, wyników jej działalności oraz 

przepływów pieniężnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, zatwierdzonymi 

przez Unię Europejską.  

W rezultacie opisanych powyżej zmian stosowanych zasad rachunkowości dane porównawcze 

zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym zostały odpowiednio przekształcone. Skutki 

zmian zasad rachunkowości oraz wymagane uzgodnienia zostały opisane w dalszych notach 

objaśniających do sprawozdania (Nota 22).  

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż 

jeden rok od dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Spółki. 

(…) 

 

3. Opis ważniejszych zasad rachunkowości zastosowanych przy sporządzeniu niniejszego 

sprawozdania finansowego 

Subiektywne oceny i przyczyny niepewności szacunków 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków 

i założeń, wpływających na stosowanie przyjętych zasad rachunkowości oraz prezentowane wartości 

aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane  

z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są 

uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu co do wartości 

bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość 

może różnić się od wartości szacowanej. 

(…) 

 

3.1. Status MSSF w UE - wydane, lecz jeszcze nieobowiązujące MSSF 

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji 

przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem 

poniższych standardów i interpretacji, które według stanu na dzień 9 marca 2015 roku nie zostały 

jeszcze przyjęte do stosowania. 

Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszcze nie obowiązują: 

(i) MSSF 9 Instrumenty finansowe: Klasyfikacja i wycena oraz Rachunkowość zabezpieczeń 



(ii) MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami 

(iii) zmiany do MSR 1 Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji 

(iv) zmiany do MSR 27 Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 

(v) zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem 

a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem 

(vi) zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 Wyłączenia z konsolidacji jednostek inwestycyjnych 

(vii) zmiany do MSSF 11 Nabycia udziału we wspólnej działalności 

(viii) zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze 

(ix) KIMSF 21 Podatki i opłaty 

(x) zmiany wynikające z przeglądu MSSF – cykl 2010 – 2012 

(xi) zmiany wynikające z przeglądu MSSF – cykl 2011 – 2013 

(xii) zmiany wynikające z przeglądu MSSF – cykl 2012 – 2014 

 

Spółka obecnie analizuje wpływ opublikowanych standardów, które nie weszły w życie i ocenia, że 

poza dodatkowymi ujawnieniami, nie powinny mieć one istotnego wpływu na sprawozdanie 

finansowe.” 

 


