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INTERPRETACJA SKI-13
Wspólnie kontrolowane jednostki – niepieniężny wkład wspólników

ODWOŁANIA
—

MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów

—

MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe

—

MSR 18 Przychody

—

MSR 31 Sprawozdawczość finansowa udziałów we wspólnych przedsięwzięciach

PROBLEM
1

Paragraf 48 MSR 31 w następujący sposób reguluje zagadnienie wniesienia aktywów oraz sprzedaży zrealizowanej
między wspólnikiem a wspólnym przedsięwzięciem: „w przypadku gdy wspólnik przedsięwzięcia wnosi lub
sprzedaje aktywa wspólnemu przedsięwzięciu, to ujęcie jakiejkolwiek części zysku lub straty z tytułu tej transakcji
odzwierciedla istotę tej transakcji”. Ponadto paragraf 24 MSR 31 stanowi, iż „podmiotem wspólnie kontrolowanym
jest wspólne przedsięwzięcie, które wymaga ustanowienia osoby prawnej, spółki osobowej czy innego podmiotu,
w którym każdy ze wspólników przedsięwzięcia posiada udział”. Nie istnieją wyraźne wytyczne dotyczące
ujmowania zysków i strat wynikających z wniesienia aktywów niepieniężnych do wspólnie kontrolowanych
jednostek.

2

Wkładem do wspólnie kontrolowanych jednostek jest transfer aktywów dokonywany przez wspólnika w zamian za
nabycie udziałów w kapitale własnym wspólnie kontrolowanej jednostki. Wkład taki może posiadać różne formy.
Wkład może być przekazany przez udziałowców równocześnie, czy to w momencie utworzenia wspólnie
kontrolowanej jednostki, czy w terminie późniejszym. Zapłata otrzymana przez udziałowca (udziałowców)
w zamian za aktywa przekazane do wspólnie kontrolowanej jednostki może także składać się ze środków
pieniężnych lub stanowić rodzaj zapłaty, która nie jest uzależniona od przyszłych przepływów środków pieniężnych
we wspólnie kontrolowanej jednostce („dodatkowa zapłata”).

3

Kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest to:

4

a)

w którym momencie wspólnik powinien ująć w swoim rachunku zysków i strat odpowiednią część zysków
lub strat wynikających z wniesienia wkładu w postaci niepieniężnych aktywów do wspólnie kontrolowanej
jednostki w zamian za udział w kapitale własnym tej jednostki;

b)

w jaki sposób wspólnik powinien księgować dodatkową zapłatę; oraz

c)

w jaki sposób niezrealizowane zyski i straty należy prezentować w skonsolidowanym sprawozdaniu
wspólnika.

Niniejsza interpretacja dotyczy rozliczania przez wspólnika niepieniężnego wkładu wniesionego do wspólnie
kontrolowanej jednostki w zamian za udział w kapitale własnym tej jednostki, która jest rozliczana zgodnie
z metodą praw własności lub konsolidacji proporcjonalnej.

UZGODNIONE STANOWISKO
5

Stosując paragraf 48 MSR 31 do niepieniężnego wkładu wniesionego do wspólnie kontrolowanej jednostki
w zamian za udział w kapitale własnym tej jednostki, wspólnik ujmuje w zysku lub stracie za dany okres część zysku
lub straty możliwą do przyporządkowania do udziałów w kapitale własnym pozostałych wspólników, z wyłączeniem
sytuacji, gdy:
a)

znaczące ryzyko lub pożytki wynikające z prawa własności do przekazanego niepieniężnego składnika
aktywów (do aktywów) nie zostały przekazane wspólnie kontrolowanej jednostce; lub

b)

zysku lub straty z tytułu niepieniężnego wkładu nie można ustalić w wiarygodny sposób; lub

c)

transakcja przekazania nie posiada treści ekonomicznej w rozumieniu tego pojęcia przez MSR 16.

W przypadku gdy mają zastosowanie wyjątki wymienione w pkt a), b) c) kwotę zysku lub straty uznaje się za
niezrealizowaną, a zatem nie należy jej ujmować w zysku lub stracie, chyba że równocześnie ma zastosowanie
paragraf 6.
6

Jeżeli oprócz udziałów w kapitale własnym wspólnie kontrolowanej jednostki wspólnik otrzymał pieniężne lub
niepieniężne aktywa, ujmuje je w zysku lub stracie odpowiedniej części zysku lub straty z tytułu tej transakcji.
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Niezrealizowane zyski lub straty z tytułu niepieniężnych aktywów przekazanych do wspólnie kontrolowanej
jednostki eliminuje się z odnośnymi aktywami zgodnie z metodą konsolidacji proporcjonalnej lub z inwestycją
zgodnie z metoda praw własności. Tego rodzaju niezrealizowanych zysków lub strat nie prezentuje się jako
odroczonych zysków lub strat w skonsolidowanym bilansie wspólnika.

8–13 [Nie ma zastosowania do interpretacji]

DATA UZGODNIENIA STANOWISKA
Czerwiec 1998 r.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
Niniejszą interpretację stosuje się do okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 1999 r. i później. Zaleca się wcześniejsze
stosowanie interpretacji. Zmiany zasad (polityki) stosuje się zgodnie z przepisami określonymi w MSR 8.
14

Zmiany sposobu rozliczania transakcji wkładów niepieniężnych określone w paragrafie 5 stosuje się prospektywnie
do przyszłych transakcji.

15

Jednostka stosuje poprawki wprowadzone do niniejszej interpretacji przez MSR 16 w odniesieniu do rocznych
okresów obrotowych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2005 r. i później. Jeśli jednostka zastosuje postanowienia
MSR 16 w odniesieniu do wcześniejszego okresu, zmiany zawarte w niniejszej interpretacji również mają
zastosowanie do tego wcześniejszego okresu.
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