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Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe

ZAKRES

1 Niniejszy standard stosuje się przy sporządzaniu i prezentacji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy
jednostek kontrolowanych przez jednostkę dominującą.

2 Niniejszy standard nie zajmuje się metodami ujmowania połączeń jednostek gospodarczych i ich wpływem na
konsolidację, w tym na wartość firmy powstałą w wyniku połączenia jednostek gospodarczych (zob. MSSF 3
Połączenia jednostek gospodarczych).

3 Niniejszy standard stosuje się także przy ujmowaniu inwestycji w jednostkach zależnych, jednostkach
współkontrolowanych oraz jednostkach stowarzyszonych, w przypadku gdy jednostka zdecyduje się sporządzać
jednostkowe sprawozdania finansowe bądź gdy wymagają tego lokalne przepisy prawa.

DEFINICJE

4 W standardzie posłużono się terminami o następującym znaczeniu:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest to sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone w taki sposób,
jakby było ono sprawozdaniem pojedynczej jednostki gospodarczej.

Kontrola jest to zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki w celu osiągnięcia korzyści
ekonomicznych z jej działalności.

Metoda ceny nabycia jest to metoda rozliczania inwestycji, według której inwestycja jest ujmowana w cenie nabycia.
Inwestor uwzględnia przychód z inwestycji tylko do takiej kwoty, jaką otrzymał z tytułu podziału łącznych zysków
wypracowanych przez jednostkę od momentu jej nabycia przez inwestora. Uzyskane kwoty przewyższające te zyski
traktuje się jako odzyskanie inwestycji i ujmuje się jako pomniejszenie ceny nabycia inwestycji.

Grupa kapitałowa jest to jednostka dominująca oraz jej wszystkie jednostki zależne.

Udziały mniejszości stanowią tę część zysku lub straty oraz aktywów netto jednostki zależnej, które można
przyporządkować do udziałów w kapitale nienależących – bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne – do
jednostki dominującej.

Jednostka dominująca jest to jednostka gospodarcza posiadająca jedną lub więcej jednostek zależnych.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe to sprawozdanie sporządzane przez jednostkę dominującą, inwestora jednostki
stowarzyszonej lub wspólnika podmiotu współkontrolowanego, w którym inwestycje ujmuje się na podstawie
bezpośredniego udziału w kapitale, a nie na podstawie wyników oraz aktywów netto wykazywanych przez podmiot
inwestycji.

Jednostka zależna jest to jednostka gospodarcza – w tym jednostka niebędąca spółką kapitałową, jak np. spółka
cywilna – która jest kontrolowana przez inną jednostkę (zwaną jednostką dominującą).

5 Jednostka dominująca lub jej jednostka zależna mogą być inwestorami w jednostce stowarzyszonej lub
współkontrolowanym podmiocie. W takich przypadkach skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone
i zaprezentowane zgodnie z niniejszym standardem powinno być również sporządzone zgodnie z MSR 28 Inwestycje
w jednostkach stowarzyszonych i MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach.

6 Jednostkowym sprawozdaniem finansowym dla jednostki opisanej w paragrafie 5 jest sprawozdanie finansowe
sporządzone i zaprezentowane dodatkowo do sprawozdania finansowego, o którym mowa w paragrafie 5.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe nie musi być załączane do tego sprawozdania finansowego i nie musi mu
towarzyszyć.

7 Sprawozdanie finansowe jednostki, która nie posiada jednostki zależnej, stowarzyszonej lub udziału w jednostce
współkontrolowanej, nie stanowi jednostkowego sprawozdania finansowego.

8 Jednostka dominująca, która zgodnie z paragrafem 10 jest zwolniona ze sporządzania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, może sporządzić jednostkowe sprawozdanie finansowe jako swoje jedyne sprawozdanie
finansowe.
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PREZENTACJA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

9 Jednostka dominująca, z wyjątkiem jednostki dominującej omówionej w paragrafie 10, sporządza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe, w którym obejmuje konsolidacją swoje inwestycje w jednostkach zależnych zgodnie
z niniejszym standardem.

10 Jednostka dominująca nie musi sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, pod warunkiem że:

a) jednostka dominująca sama jest jednostką zależną podmiotu, który posiada w niej całościowy lub częściowy
udział, a jej pozostali właściciele, w tym jednostki nieuprawnione do głosowania w innych okolicznościach,
zostali poinformowani, że jednostka dominująca nie będzie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania
finansowego i nie zgłosili sprzeciwu w tej sprawie;

b) instrumenty dłużne lub kapitałowe jednostki dominującej nie znajdują się w publicznym obrocie (krajowym
lub zagranicznym rynku giełdowym lub na rynku pozagiełdowym, obejmującym rynki lokalne i regionalne);

c) jednostka dominująca nie złożyła sprawozdania finansowego w komisji papierów wartościowych, ani
w innym organie regulującym obrót papierami wartościowymi, ani nie jest w trakcie składania takiego
sprawozdania dla celów wprowadzenia instrumentów dowolnej kategorii do publicznego obrotu; oraz

d) jednostka dominująca najwyższego lub pośredniego szczebla dla danej jednostki dominującej sporządza
skonsolidowane sprawozdania finansowe, które są publicznie dostępne i są zgodne z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

11 Jednostka dominująca, która zgodnie z postanowieniami paragrafu 10 zdecyduje się nie sporządzać
skonsolidowanego sprawozdania finansowego i zaprezentuje tylko jednostkowe sprawozdanie finansowe, powinna
uczynić to stosownie do postanowień paragrafów 37–42.

ZAKRES SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

12 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje wszystkie jednostki zależne jednostki dominującej (1).

13 Przyjmuje się, że jednostka dominująca sprawuje kontrolę, jeżeli posiada bezpośrednio lub pośrednio – poprzez
swoje jednostki zależne – więcej niż połowę praw głosu w danej jednostce, chyba że w wyjątkowych okolicznościach
można w sposób oczywisty udowodnić, że taka własność nie powoduje sprawowania kontroli. O sprawowaniu
kontroli można mówić także wtedy, gdy jednostka dominująca posiada połowę lub mniej praw głosu w danej
jednostce gospodarczej i jeżeli (2):

a) dysponuje więcej niż połową praw głosu na mocy umowy z innymi inwestorami;

b) posiada zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki na mocy statutu lub umowy;

c) posiada zdolność mianowania lub odwoływania większości członków zarządu lub odpowiadającego mu
organu zarządzającego, gdzie taki zarząd lub organ sprawuje kontrolę nad jednostką; lub

d) dysponuje większością głosów na posiedzeniach zarządu lub odpowiadającego mu organu zarządzającego,
gdzie taki zarząd lub organ sprawuje kontrolę nad jednostką.

14 Jednostka może posiadać prawa poboru akcji, opcje kupna akcji, instrumenty dłużne lub kapitałowe, zamienne na
akcje zwykłe lub inne podobne instrumenty, które po ich realizacji lub zamianie mogą dać jednostce prawo głosu
lub zmniejszyć prawo głosu innego podmiotu w zakresie polityki finansowej i operacyjnej innej jednostki
(potencjalne prawa głosu). Oceniając, czy jednostka posiada zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną
innej jednostki, należy rozważyć istnienie i wpływ potencjalnych praw głosu, które mogą być aktualnie wykonane
lub zamienione, w tym również potencjalnych praw głosu znajdujących się w posiadaniu innej jednostki. Potencjalne
prawa głosu nie mogą być aktualnie wykonane lub zamienione, jeżeli, na przykład, nie mogą być wykonane bądź
zamienione do określonej daty w przyszłości lub do momentu wystąpienia określonego przyszłego zdarzenia.

15 Oceniając, czy potencjalne prawa głosu mają wpływ na sprawowanie kontroli, jednostka analizuje wszystkie fakty
i okoliczności (w tym warunki wykonywania potencjalnych praw głosu oraz wszelkie inne warunki umowne,
indywidualnie lub w połączeniu), jakie mają wpływ na potencjalne prawa głosu, z wyjątkiem zamiaru kierownictwa
oraz finansowej zdolności ich wykonania lub zamiany.
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(1) Jeżeli w momencie nabycia jednostka zależna spełnia kryteria zaliczenia jej do kategorii aktywów przeznaczonych do sprzedaży zgodnie
z MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana, należy ją rozliczać zgodnie z tym standardem.

(2) Zob. także SKI-12 Konsolidacja – jednostki specjalnego przeznaczenia.



16 [Usunięty]

17 [Usunięty]

18 [Usunięty]

19 Jednostki zależnej nie wyłącza się z konsolidacji jedynie z tego powodu, że inwestor jest organizacją zarządzającą
kapitałem wysokiego ryzyka, funduszem wzajemnym, funduszem powierniczym lub innym podobnym podmiotem.

20 Jednostki zależnej nie wyłącza się z konsolidacji ze względu na fakt, że jej działalność jest odmienna od działalności
innych jednostek znajdujących się w tej samej grupie kapitałowej. Potrzebne informacje uzyskuje się dzięki
konsolidacji tego rodzaju jednostek zależnych i ujawnieniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
dodatkowych informacji na temat różnych rodzajów działalności jednostek zależnych. Na przykład informacje, które
należy ujawnić zgodnie z wymogami MSSF 8 Segmenty operacyjne, pomagają w wyjaśnieniu znaczenia różnych
rodzajów działalności prowadzonej w ramach grupy kapitałowej.

21 Jednostka dominująca traci kontrolę w momencie, gdy traci zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną
jednostki w celu osiągania korzyści wynikających z jej działalności. Utrata kontroli może nastąpić w połączeniu ze
zmianą lub bez zmiany bezwzględnej lub względnej wysokości udziału w danej jednostce. Może to nastąpić na
przykład wówczas, gdy jednostka zależna znajdzie się pod kontrolą rządu, sądu, administratora lub regulatora. Może
również nastąpić w rezultacie zawarcia umowy.

PROCEDURY KONSOLIDACYJNE

22 Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostka łączy sprawozdania finansowe jednostki
dominującej oraz jednostek zależnych poprzez zsumowanie poszczególnych pozycji aktywów, zobowiązań, kapitału
własnego, przychodów oraz kosztów. W celu zapewnienia prezentacji w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym informacji finansowych na temat grupy kapitałowej w taki sposób, jak gdyby stanowiła ona pojedynczą
jednostkę gospodarczą, należy podjąć następujące kroki:

a) dokonać wyłączenia wartości bilansowej inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek zależnych oraz
tej części kapitału własnego każdej z jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej
(zob. MSSF 3, który opisuje sposób ujęcia powstałej stąd wartości firmy);

b) określić udziały mniejszości w zysku lub stracie netto skonsolidowanych jednostek zależnych za dany okres
sprawozdawczy; oraz

c) określić i zaprezentować oddzielnie od kapitału własnego jednostki dominującej udziały mniejszości
w aktywach netto skonsolidowanych jednostek zależnych. Udziały mniejszości w aktywach netto obejmują:

(i) wartość udziałów mniejszości z dnia pierwotnego połączenia, obliczona zgodnie z MSSF 3; oraz

(ii) zmiany w kapitale własnym przypadające na udziały mniejszości, począwszy od dnia połączenia.

23 W przypadku występowania potencjalnych praw głosu proporcje podziału zysku lub straty oraz zmian w kapitale
własnym pomiędzy jednostkę dominującą a udziały mniejszości ustala się na podstawie ich aktualnego udziału
w jednostce, nie odzwierciedlając możliwości realizacji lub zamiany potencjalnych praw głosu.

24 Salda rozliczeń między jednostkami grupy kapitałowej, transakcje, przychody i koszty wyłącza się w całości.

25 Salda rozliczeń między jednostkami grupy kapitałowej i transakcje, w tym przychody, koszty i dywidendy, wyłącza
się w całości. Zyski i straty z tytułu transakcji zawieranych wewnątrz grupy kapitałowej, które są ujęte w wartości
bilansowej aktywów, takich jak zapasy i środki trwałe, wyłącza się w całości. Straty z tytułu transakcji wewnątrz
grupy mogą oznaczać utratę wartości, która wymaga ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Różnice przejściowe wynikające z wyłączenia zysków i strat z tytułu transakcji zawartych wewnątrz grupy
kapitałowej ujmuje się zgodnie z MSR 12 Podatek dochodowy.

26 Sprawozdania finansowe jednostki dominującej oraz jej jednostek zależnych wykorzystane do sporządzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządza się na ten sam dzień sprawozdawczy. Jeżeli daty
sprawozdawcze jednostki dominującej i jednostki zależnej są różne, jednostka zależna – dla celów konsolidacji –
sporządza dodatkowe sprawozdanie finansowe na ten sam dzień, co jednostka dominująca, chyba że jest to
niewykonalne w praktyce.

27 Jeżeli, zgodnie z paragrafem 26, sprawozdanie finansowe jednostki zależnej wykorzystywane do sporządzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało sporządzone na inny dzień sprawozdawczy niż sprawozdanie
finansowe jednostki dominującej, dokonuje się w nim korekt odzwierciedlających znaczące transakcje lub zdarzenia,
które nastąpiły pomiędzy tą datą a datą sprawozdania finansowego jednostki dominującej. Różnica pomiędzy dniem
sprawozdawczym jednostki zależnej i jednostki dominującej nie może w żadnym wypadku przekraczać trzech
miesięcy. Długość okresów sprawozdawczych oraz różnica pomiędzy dniami sprawozdawczymi powinna być taka
sama w kolejnych okresach.
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28 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się, stosując jednolite zasady rachunkowości w odniesieniu do
podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach.

29 Jeżeli członek grupy kapitałowej stosuje zasady rachunkowości odmienne od zasad przyjętych w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym do podobnych transakcji i zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach,
sprawozdanie finansowe tego członka grupy należy odpowiednio skorygować w trakcie sporządzania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

30 Przychody i koszty jednostki zależnej wlicza się do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, począwszy od
daty jej przejęcia, zgodnie z jej definicją zawartą w MSSF 3. Przychody i koszty jednostki zależnej wlicza się do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego do dnia, w którym jednostka dominująca przestaje sprawować
kontrolę nad daną jednostką zależną. Różnicę pomiędzy wpływami ze zbycia jednostki zależnej a jej wartością
bilansową na dzień zbycia, obejmującą skumulowaną wartość dodatnich lub ujemnych różnic kursowych
dotyczących danej jednostki zależnej, ujętych w kapitale własnym zgodnie z MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany
walut obcych, ujmuje się w skonsolidowanym rachunku zysków i strat jako zysk lub stratę ze zbycia jednostki
zależnej.

31 Inwestycję w jednostce ujmuje się zgodnie z MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, począwszy od dnia,
w którym przestaje ona być jednostką zależną, nie stając się jednak jednostką stowarzyszoną zgodnie z definicją
zawartą w MSR 28 lub jednostką współkontrolowaną zgodnie z definicją zawartą w MSR 31.

32 Wartość bilansową inwestycji w dniu, w którym przestaje ona być jednostką zależną, traktuje się jako cenę jej
nabycia w momencie jej początkowej wyceny jako składnika aktywów finansowych zgodnie z MSR 39.

33 Udziały mniejszości prezentuje się w skonsolidowanym bilansie w ramach kapitału własnego, oddzielnie od kapitału
własnego jednostki dominującej. Udziały mniejszości w zysku lub stracie grupy kapitałowej również prezentuje się
oddzielnie.

34 Zysk lub stratę dzieli się pomiędzy jednostkę dominującą a udziały mniejszości. Ponieważ obie pozycje są pozycjami
kapitałowymi, wartość przypisana udziałom mniejszości nie stanowi przychodu ani kosztu.

35 Straty dotyczące udziałów mniejszości w skonsolidowanej jednostce zależnej mogą przewyższać udziały
mniejszości w kapitale własnym tejże jednostki zależnej. Ta nadwyżka oraz dalsze straty dotyczące udziałów
mniejszości obciążają udziały większości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy udziałowcy mniejszościowi mają obowiązek
i są zdolni do dokonania dodatkowej inwestycji w celu pokrycia strat. Jeżeli w terminie późniejszym jednostka
zależna wykazuje osiągnięcie zysków, zyski te przypisuje się udziałowcom większościowym, do momentu pokrycia
strat przypadających na udziały mniejszości, uprzednio przejętych przez udziałowca większościowego.

36 Jeżeli jednostka zależna wyemitowała akcje uprzywilejowane dające prawo do skumulowanych dywidend, które są
własnością udziałowców mniejszościowych i są zaklasyfikowane jako kapitał własny, jednostka dominująca oblicza
swój udział w zyskach lub stratach po skorygowaniu go o dywidendy od takich akcji/udziałów, niezależnie od tego,
czy dywidendy zostały zadeklarowane, czy nie.

UJMOWANIE INWESTYCJI W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, JEDNOSTKACH WSPÓŁKONTROLOWANYCH
I JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

37 Jeżeli jednostka dominująca sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe, inwestycje w jednostkach zależnych,
jednostkach współkontrolowanych i jednostkach stowarzyszonych, niezaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży (bądź niewchodzące w skład grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży) zgodnie
z MSSF 5, ujmuje się:

a) w cenie nabycia; lub

b) zgodnie z MSR 39.

Dla każdej kategorii inwestycji stosuje się jednakowy sposób ujęcia. Inwestycje w jednostkach zależnych, jednostkach
współkontrolowanych i jednostkach stowarzyszonych zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży (bądź
wchodzące w skład grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży) zgodnie z MSSF 5, ujmuje
się zgodnie z tym MSSF.

38 Niniejszy standard nie określa, które jednostki są zobowiązane do sporządzania jednostkowego sprawozdania
finansowego dostępnego do użytku publicznego. Paragrafy 37 i 39–42 mają zastosowanie, jeżeli jednostka
sporządza jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej. Jednostka sporządza również skonsolidowane sprawozdania finansowe do publicznego użytku, zgodnie
z wymogiem określonym w paragrafie 9, o ile nie ma zastosowania zwolnienie określone w paragrafie 10.

39 Inwestycje we jednostkach współkontrolowanych i jednostkach stowarzyszonych, wykazywane w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSR 39, wykazuje się w ten sam sposób w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym inwestora.
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UJAWNIANIE INFORMACJI

40 W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujawnia się następujące informacje:

a) [usunięty];

b) [usunięty];

c) rodzaj powiązania między jednostką dominującą a jednostką zależną, w której jednostka dominująca
bezpośrednio lub pośrednio – przez jednostki zależne – posiada nie więcej niż połowę głosów;

d) powody, dla których posiadanie bezpośrednio lub pośrednio – przez jednostki zależne – więcej niż połowy
głosów lub potencjalnych praw głosu nie stanowi o sprawowaniu kontroli;

e) dzień sprawozdawczy sprawozdania finansowego jednostki zależnej, jeżeli sprawozdanie jest wykorzystywane
do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ale jest sporządzone na inny dzień
sprawozdawczy lub za inny okres niż sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, a także przyczyny
zastosowania innego dnia sprawozdawczego lub okresu; oraz

f) charakter i zakres wszelkich znaczących ograniczeń (wynikających, na przykład, z umów kredytowych lub
wymogów prawnych) zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy jednostce dominującej,
w postaci dywidend w środkach pieniężnych lub do spłaty kredytów lub pożyczek.

41 W przypadku gdy jednostka dominująca, zgodnie z paragrafem 10, zdecyduje się nie sporządzać skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, w swoim jednostkowym sprawozdaniu finansowym ujawnia ona następujące
informacje:

a) fakt, że sporządzone sprawozdanie finansowe jest jednostkowym sprawozdaniem finansowym oraz że
skorzystano ze zwolnienia z konsolidacji, nazwę i kraj założenia lub siedziby jednostki, której skonsolidowane
sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zostało
sporządzone do publicznego użytku, oraz adres, pod którym można uzyskać to skonsolidowane
sprawozdanie;

b) listę znaczących inwestycji w jednostkach zależnych, jednostkach współkontrolowanych i jednostkach
stowarzyszonych, zawierającą nazwę, kraj założenia lub siedziby, procentowy udział w kapitale podstawowym
jednostki gospodarczej i procentowy udział w prawach głosu, jeżeli jest on różny niż udziału w kapitale
podstawowym; oraz

c) opis stosowanej metody ujmowania inwestycji wymienionych w pkt b).

42 W przypadku gdy jednostka dominująca (z wyjątkiem jednostek dominujących omówionych w paragrafie 41),
inwestor posiadający udział w jednostce współkontrolowanej lub w jednostce stowarzyszonej sporządza
jednostkowe sprawozdanie finansowe, w takim sprawozdaniu finansowym ujawnia się następujące informacje:

a) fakt, że sporządzone sprawozdanie finansowe jest jednostkowym sprawozdaniem finansowym, oraz powody,
dla których zostało ono sporządzone, jeżeli jego sporządzenie nie jest wymagane na mocy przepisów prawa;

b) listę znaczących inwestycji w jednostkach zależnych, jednostkach współkontrolowanych i jednostkach
stowarzyszonych, zawierającą nazwę, kraj założenia lub siedziby, procentowy udział w kapitale podstawowym
jednostki gospodarczej i procentowy udział w prawach głosu, jeżeli jest on różny niż udziału w kapitale
podstawowym; oraz

c) opis stosowanej metody ujmowania inwestycji wymienionych w pkt b).

Zamieszcza się również informację pozwalającą na zidentyfikowanie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie
z paragrafem 9 niniejszego standardu, MSR 28 i MSR 31, z którym to jednostkowe sprawozdanie finansowe jest związane.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

43 Jednostka stosuje niniejszy standard w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się dnia
1 stycznia 2005 r. i później. Zaleca się jego wcześniejsze zastosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje niniejszy standard
do okresu rozpoczynającego się przed dniem 1 stycznia 2005 r., fakt ten ujawnia.

WYCOFANIE INNYCH DOKUMENTÓW

44 Niniejszy standard zastępuje MSR 27 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i inwestycje w jednostkach zależnych
(zaktualizowany w 2000 r.).

45 Niniejszy standard zastępuje interpretację SKI-33 Konsolidacja i metoda praw własności potencjalne prawa głosu
i przyporządkowanie udziałów własnościowych.
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