L 320/476

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

INTERPRETACJA SKI-29
Umowy na usługi koncesjonowane – ujawnianie informacji

ODWOŁANIA
—

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2003 r.)

—

MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe (zaktualizowany w 2003 r.)

—

MSR 17 Leasing (zaktualizowany w 2003 r.)

—

MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

—

MSR 38 Wartości niematerialne (zaktualizowany w 2004 r.)

PROBLEM
1

Jednostka (koncesjobiorca) może zawrzeć umowę z inną jednostką (koncesjodawca) na dostarczanie usług
polegających na świadczeniach publicznych o istotnym znaczeniu ekonomicznym i społecznym. Koncesjodawca
może być przedsiębiorstwem sektora publicznego lub prywatnego, nie wyłączając organów rządowych. Umowy na
usługi koncesjonowane mogą dotyczyć oczyszczania i dostaw wody, autostrad, parkingów, tuneli, mostów, portów
lotniczych i telekomunikacyjnych. Za umowy na usługi koncesjonowane nie uznaje się umów, w których jednostka
zleca podmiotom zewnętrznym realizację wewnętrznych zadań (np. prowadzenie stołówki pracowniczej,
zarządzanie budynkiem, prowadzenie rachunkowości lub usługi informatyczne).

2

Umowa na usługi koncesjonowane przewiduje zasadniczo, że na okres trwania koncesji koncesjodawca przekaże na
rzecz koncesjobiorcy:
a)

prawa do dostarczania usług polegających na świadczeniach publicznych o istotnym znaczeniu
ekonomicznym i społecznym; oraz

b)

w niektórych przypadkach prawo do korzystania z określonych rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych i/lub aktywów finansowych;

w zamian za co koncesjobiorca:
c)

zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z określonymi zasadami i warunkami umowy przez okres
trwania koncesji; oraz

d)

o ile ma to zastosowanie, zobowiązuje się do zwrócenia po zakończeniu okresu koncesji praw uzyskanych na
początku tego okresu i/lub praw nabytych w okresie trwania koncesji.

3

Wspólną cechą wszystkich umów na usługi koncesjonowane jest jednoczesne uzyskanie przez koncesjobiorcę prawa
i zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia usług publicznych.

4

Zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia jest zakres informacji, jakie należy ujawnić w informacji dodatkowej
do sprawozdań finansowych koncesjobiorcy i koncesjodawcy.

5

Niektóre aspekty wybranych umów na usługi koncesjonowane, jak również informacje ujawniane na ich temat
zostały omówione w innych Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (np. MSR 16 ma
zastosowanie do nabywania rzeczowych aktywów trwałych, MSR 17 – do leasingu aktywów, a MSR 38 – do
nabywania wartości niematerialnych). Umowy na usługi koncesjonowane mogą jednak dotyczyć tzw. umów
niewykonanych (ang. executory contracts), którymi nie zajmują się Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej, chyba że są to umowy rodzące obciążenia, w którym to przypadku należy zastosować MSR 37.
W związku z tym ta interpretacja reguluje dodatkowe ujawnienia dotyczące umów na usługi koncesjonowane.

UZGODNIONE STANOWISKO
6

Aby określić odpowiednie informacje, które ujawnia się w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,
uwzględnia się wszystkie aspekty umowy na usługi koncesjonowane. Koncesjobiorca oraz koncesjodawca ujawniają
w każdym okresie, co następuje:
a)

opis umowy;

b)

znaczące warunki umowy mogące wpłynąć na wysokość, okres i pewność wystąpienia przyszłych
przepływów środków pieniężnych (np. okres, na jaki zawarto umowę koncesji, daty zmiany warunków
cenowych oraz podstawy zmian warunków cenowych lub ich renegocjacji);
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c)

d)
7

rodzaj i zakres (np. odpowiednio ilość, czas trwania lub kwotę):
(i)

praw do użytkowania określonych aktywów;

(ii)

zobowiązań do świadczenia lub prawa do otrzymywania usług;

(iii)

zobowiązań do nabycia lub budowy rzeczowych aktywów trwałych;

(iv)

zobowiązań do dostarczania lub prawa otrzymywania określonych aktywów po zakończeniu okresu
koncesji;

(v)

opcji odnowienia lub zakończenia koncesji; oraz

(vi)

innych praw i zobowiązań (np. dotyczących remontów generalnych);

zmian w umowie, które nastąpiły w ciągu okresu.

Informacje ujawniane zgodnie z paragrafem 6 niniejszej interpretacji przedstawia się odrębnie dla każdej umowy na
usługi koncesjonowane lub w ujęciu łącznym dla każdej grupy umów na usługi koncesjonowane. Grupa umów na
usługi koncesjonowane obejmuje usługi podobnego rodzaju (np. pobieranie opłat drogowych, usługi wodnokanalizacyjne lub usługi telekomunikacyjne).

DATA UZGODNIENIA STANOWISKA
Maj 2001 r.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
Niniejsza interpretacja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2001 r.

L 320/477

