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Kwiecień 2015 
 
 

EFRAG Update 
 

Biuletyn EFRAG Update jest publikowany co miesiąc, w celu informowania oddziałów 
(constituents) o publikacjach należytego procedowania (due process publications), 
o publicznych debatach technicznych oraz o decyzjach podjętych w ciągu danego miesiąca. 

 
Publikacje z kwietnia 2015 r. 
Uwagi wstępne (Draft Comment letter) 
W dniu 2 kwietnia 2015 r. opublikowano uwagi wstępne przygotowane w odpowiedzi na RMSR 
Exposure Draft Klasyfikacja i wycena płatności w formie akcji. Proponowane zmiany do MSSF 
2. (Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions. Proposed 

amendments to IFRS 2). Więcej informacji na ten temat przedstawiono na stronie EFRAG 
website. 

 
Oświadczenia w sprawie informacji zwrotnej (Feedback Statement) 

W dniu 15 kwietnia 2015 r. opublikowano oświadczenie w sprawie informacji zwrotnej 

streszczające informacje od respondentów na temat EFRAG Discussion Paper Jednostkowe 

sprawozdania finansowe (Separate Financial Statements). Więcej informacji na ten temat 

przedstawiono na stronie EFRAG website. 
 

W dniu 15 kwietnia 2015 r. opublikowano oświadczenie w sprawie informacji zwrotnej 
streszczające informacje od respondentów na temat RMSR Exposure Draft Klasyfikacja 
i wycena płatności w formie akcji. Proponowane zmiany do MSSF 2. (Classification and 
Measurement of Share-based Payment Transactions. Proposed amendments to IFRS 2). 
Więcej informacji na ten temat przedstawiono na stronie EFRAG website. 

 
W dniu 2 kwietnia 2015 r. opublikowano oświadczenie w sprawie informacji zwrotnej 
streszczające informacje od respondentów na temat RMSR Discussion Paper Wpływ regulacji 
stawek na sytuację finansową i wynik finansowy (Reporting the Financial Effects of Rate 
Regulation). Więcej informacji na ten temat przedstawiono na stronie EFRAG website. 

 
 
 

Spotkania w kwietniu 2015 r. 
 

Niniejsza edycja biuletynu EFRAG Update zawiera streszczenia ze spotkań i rozmów 

konferencyjnych zrealizowanych w kwietniu 2015 r. przez: 
 

 Radę EFRAG (EFRAG Board) 

 Grupę Ekspertów Technicznych EFRAG (EFRAG TEG) 
 

 

Szczegółowe raporty ze spotkań  
 

Rada EFRAG – Spotkanie w dniu 22 kwietnia 2015 r.  
 

Rada EFRAG odbyła spotkanie w dniu 22 kwietnia 2015 r. Omawiano następujące tematy 

techniczne: 
 

 MSSF 9 Instrumenty finansowe (Financial Instruments) 

 Publikacja RMSR Jednostki Inwestycyjne: Stosowanie Wyłączeń Konsolidacyjnych 

(Investment Entities: Applying the Consolidation Exemption) 

 Projekt RMSR Założenia koncepcyjne (The Conceptual Framework) 

 Plan pracy EFRAG (EFRAG Workplan) 
 

EFRAG Update jest publikowany na potrzeby oddziałów EFRAG. Wszystkie wnioski zawarte w tym dokumencie są wnioskami 
tymczasowymi i mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas przyszłych spotkań. 

http://www.efrag.org/Front/n1-1463/EFRAG-s-comment-letter-on-the-IASB-s-ED-2014-5---Classification-and-Measurement-of-Share-based-Payment-Transactions---Proposed-amendments-to-IFRS-2-.aspx
http://www.efrag.org/Front/n1-1463/EFRAG-s-comment-letter-on-the-IASB-s-ED-2014-5---Classification-and-Measurement-of-Share-based-Payment-Transactions---Proposed-amendments-to-IFRS-2-.aspx
http://www.efrag.org/Front/n1-1434/EFRAG-s-letter-to-the-IFRS-Interpretations-Committee-on-tentative-agenda-decisions-relating-to-IFRS-11.aspx
http://www.efrag.org/Front/n1-1434/EFRAG-s-letter-to-the-IFRS-Interpretations-Committee-on-tentative-agenda-decisions-relating-to-IFRS-11.aspx
http://www.efrag.org/Front/n1-1434/EFRAG-s-letter-to-the-IFRS-Interpretations-Committee-on-tentative-agenda-decisions-relating-to-IFRS-11.aspx
http://www.efrag.org/Front/n1-1434/EFRAG-s-letter-to-the-IFRS-Interpretations-Committee-on-tentative-agenda-decisions-relating-to-IFRS-11.aspx
http://www.efrag.org/Front/n1-1434/EFRAG-s-letter-to-the-IFRS-Interpretations-Committee-on-tentative-agenda-decisions-relating-to-IFRS-11.aspx
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IFRS 9 Instrumenty finansowe (Financial Instruments) 

 

Rada EFRAG Board rozważała proponowany Draft Endorsement Advice i zatwierdziła go do publikacji. 
Oczekuje się, że Draft Endorsement Advice i związane z nim Zaproszenie do składania uwag (Invitation to 
Comment) zostaną opublikowane na początku maja z przewidzianym 60-dniowym okresem składania uwag. 

 

 
 

Publikacja RMSR Jednostki Inwestycyjne: Stosowanie Wyłączeń Konsolidacyjnych 

(Investment Entities: Applying the Consolidation Exemption) 
 

Dyskusja nad tym dokumentem została przełożona na rozmowę konferencyjną Rady EFRAG w dniu 8 maja 
2015 r.  

 

 
 

Projekt RMSR Założenia koncepcyjne (The Conceptual Framework) 
 

Rada zaczęła rozważać kwestie mogące pojawić się w procesie sporządzania uwag (comment letter) do 
przygotowywanego Exposure Draft proponującego zmiany do Założeń koncepcyjnych. Rada EFRAG 
zgodziła się, że w pewnych okolicznościach można stosować różne zasady wyceny (measurement base) w 
rachunku wyników i w bilansie.  

 
 

Plan pracy EFRAG (EFRAG Work Plan) 
 

Rada EFRAG zatwierdziła przedstawiony plan pracy.  

Harmonogram prac oraz dokumentacja harmonogramu prac w sesjach otwartych są dostępne na 

stronie internetowej EFRAG website.  
 
 

Rada EFRAG – Rozmowa konferencyjna w dniu 9 kwietnia 2015 r. 
 

Rada EFRAG odbyła rozmowę konferencyjną w dniu 9 kwietnia 2015 r. i omówiła następujące tematy: 

 MSSF 15 Przychody z umów z nabywcami (Revenue from Contracts with Customers) 
Revenue from Contracts with Customers 

 MSSF 9 Instrumenty finansowe (Financial Instruments) 
 
 

MSSF 15 Przychody z umów z nabywcami (Revenue from Contracts with Customers) 
Revenue from Contracts with Customers 

 

EFRAG odnotowała wstępną decyzję FASB żeby przesunąć datę wejścia w życie MSSF 15 i poprosiła o 
informowanie jej na bieżąco o wszelkich działaniach podejmowanych w tej sprawie przez RMSR.  

 
 

IFRS 9 Instrumenty finansowe (Financial Instruments) 
Rada EFRAG rozważała proponowany Draft Endorsement Advice i zgodziła się kontynuować dyskusję 

na ten temat podczas spotkania w dniu 22 kwietnia 2015 r.  

Harmonogram prac oraz dokumentacja harmonogramu prac w sesjach otwartych są dostępne na 

stronie internetowej EFRAG website.  

 
 
Rada EFRAG – procedury przewidziane do realizacji w maju 2015 r.  

 

Oczekuje się, że w maju 2015 r., Rada EFRAG zatwierdzi następujące dokumenty w drodze procedowania 
na piśmie. 

 Finalny Endorsement Advice dla Komisji Europejskiej sprawie Inicjatywa dot. ujawniania informacji. 

Zmiany do MSR 1 (Disclosure Initiative. Amendments to IAS 1) 
 Finalne uwagi EFRAG przygotowane w odpowiedzi na RMSR Exposure Draft Inicjatywa dot. 

ujawniania informacji. Zmiany do MSR 7 (Disclosure Initiative. Amendments to IAS 7) 

 

Dokumenty zatwierdzane w procedurze pisemnej są dostępne na stronie EFRAG website. 

 
 

http://www.efrag.org/Front/n1-1434/EFRAG-s-letter-to-the-IFRS-Interpretations-Committee-on-tentative-agenda-decisions-relating-to-IFRS-11.aspx
http://www.efrag.org/Front/n1-1434/EFRAG-s-letter-to-the-IFRS-Interpretations-Committee-on-tentative-agenda-decisions-relating-to-IFRS-11.aspx
http://www.efrag.org/Front/n1-1434/EFRAG-s-letter-to-the-IFRS-Interpretations-Committee-on-tentative-agenda-decisions-relating-to-IFRS-11.aspx
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Rozmowa konferencyjna EFRAG TEG – 23 kwietnia 2015 r. 
 

EFRAG TEG odbyła rozmowę konferencyjną w dniu 23 kwietnia 2015 r. Omawiano następujące tematy: 
 

 RMSR Exposure Draft Inicjatywa dot. ujawniania informacji. Zmiany do MSR 7 (Disclosure Initiative. 
Amendments to IAS 7) 

 Projekt RMSR Założenia koncepcyjne (The Conceptual Framework) 
 
 

RMSR Exposure Draft Inicjatywa dot. ujawniania informacji. Zmiany do MSR 7 (Disclosure 
Initiative. Amendments to IAS 7) 

 

EFRAG TEG rozważała informacje zwrotną uzyskaną w odpowiedzi na Uwagi Wstępne EFRAG (EFRAG 
Draft Comment Letter). Odnotowano, że stanowisko oddziałów (constituents) było tak samo podzielone, jak 
wstępne stanowisko EFRAG. W rezultacie, przedkładając swoje rekomendacje Radzie EFRAG, EFRAG 
TEG nie próbowała określić poglądów większości. Zamiast tego, EFRAG TEG dołożyła wszelkich starań, 
żeby ustalić, co może być podstawą konsensusu w Radzie EFRAG. W swoich finalnych uwagach, EFRAG 
TEG zarekomendowała, żeby EFRAG: 

 
 zaakceptowała cel działań RMSR, jakim jest poprawa informacji na temat zmiany stanu zobowiązań 

z okresu na okres, ale wyraziła zaniepokojenie, że dodatkowe wymogi dotyczące ujawnień są wydawane 
fragmentarycznie (on a piecemeal basis), przed ustaleniem podstaw koncepcyjnych i celów takich 
ujawnień, oraz  

 nie popierała zaproponowanych dodatkowych wymaganych ujawnień w obszarze ograniczeń dot. 
środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, ale żeby zwróciła uwagę, że użyteczne 
byłyby korekty do ujawnień na temat skutków ww. ograniczeń, i że takie korekty powinny być raczej 
dokonywane poprzez objaśnienia do istniejących standardów.  

 

 
Projekt RMSR Założenia koncepcyjne (The Conceptual Framework) 

 

EFRAG TEG kontynuowała swoją debatę na temat tego, jakie pozycje należy raportować w rachunku 
wyników, a jakie w pozostałych całkowitych dochodach (other comprehensive income). 

 

 
Harmonogram prac oraz dokumentacja harmonogramu prac są dostępne na stronie internetowej EFRAG 
website.  
 

Grupa Ekspertów Technicznych EFRAG – spotkanie w dniach 1-2 kwietnia 2015 r. 
 

Streszczenie spotkania EFRAG TEG, które odbyło się w dniach 1-2 kwietnia 2015 r. zostało 

przedstawione w marcowej edycji biuletynu EFRAG Update. Więcej informacji na ten temat przedstawiono 

w  Edycja z Marca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.efrag.org/Front/n1-1434/EFRAG-s-letter-to-the-IFRS-Interpretations-Committee-on-tentative-agenda-decisions-relating-to-IFRS-11.aspx
http://www.efrag.org/Front/n1-1434/EFRAG-s-letter-to-the-IFRS-Interpretations-Committee-on-tentative-agenda-decisions-relating-to-IFRS-11.aspx
http://www.efrag.org/Front/n1-1467/EFRAG-Update-March-2015.aspx

