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MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 19
Świadczenia pracownicze

CEL
Celem niniejszego standardu jest uregulowanie rachunkowości świadczeń pracowniczych oraz ujawniania informacji na ich
temat. Na mocy niniejszego standardu wymaga się od jednostki, aby ujmowała:
a)

zobowiązanie, gdy pracownik wykonywał pracę w zamian za świadczenia pracownicze, które mają być wypłacone w
przyszłości; oraz

b)

koszty, gdy jednostka wykorzystuje korzyści ekonomiczne wynikające z pracy wykonanej przez pracownika w zamian
za świadczenia pracownicze.

ZAKRES
1

Niniejszy standard stosują pracodawcy w rachunkowości wszystkich świadczeń pracowniczych z wyjątkiem tych, do
których odnoszą się postanowienia MSSF 2 Płatności w formie akcji.

2

Sprawozdawczość z punktu widzenia samych programów świadczeń pracowniczych nie jest przedmiotem
niniejszego standardu (zob. MSR 26 Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych).

3

Świadczenia pracownicze, do których stosuje się niniejszy standard, obejmują świadczenia wynikające ze:

4

a)

sformalizowanych programów lub innych sformalizowanych ustaleń między jednostką a jej poszczególnymi
pracownikami, grupami pracowników i ich przedstawicielami;

b)

wymogów prawnych lub ustaleń branżowych, na podstawie których jednostki są zobowiązane do wpłacania
składek na rzecz krajowych, państwowych, branżowych i innych wielozakładowych programów; lub

c)

niesformalizowanych praktyk, które powodują powstanie zwyczajowo oczekiwanego obowiązku. Niesformalizowana praktyka powoduje powstanie zwyczajowo oczekiwanego obowiązku w wypadku, gdy jednostka nie
ma realnej możliwości niezapłacenia świadczeń pracowniczych. Przykład zwyczajowo oczekiwanego
obowiązku stanowi taka sytuacja, gdy zmiana niesformalizowanej praktyki jednostki spowodowałaby
niemożliwe do zaakceptowania pogorszenie stosunków z pracownikami.

Świadczenia pracownicze obejmują:
a)

krótkoterminowe świadczenia pracownicze, jak pensje i składki na ubezpieczenie społeczne, płatny urlop
wypoczynkowy i płatne zwolnienia chorobowe, udziały w zyskach i premie (jeśli są wypłacane w ciągu
dwunastu miesięcy od zakończenia okresu) oraz świadczenia niepieniężne (jak opieka medyczna,
zakwaterowanie, samochody oraz darmowe bądź dotowaane dobra lub usługi) na rzecz obecnych
pracowników;

b)

świadczenia po okresie zatrudnienia, jak emerytury, pozostałe świadczenia emerytalne, emerytalne
ubezpieczenie na życie albo emerytalna opieka zdrowotna;

c)

pozostałe długoterminowe świadczenia pracownicze, w tym urlop udzielany pracownikom z tytułu wysługi
lat, urlop naukowy, jubileusz bądź inne długoterminowe świadczenia pracownicze, długoterminowe
świadczenia rentalne oraz, jeśli nie są one płatne w całości w okresie dwunastu miesięcy od zakończenia
okresu, udziały w zyskach, premie i odroczone wynagrodzenie; oraz

d)

świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Ponieważ każda kategoria określona w pkt a)–d) ma inne cechy, niniejszy standard ustala oddzielne wymogi dla
każdej z nich.
5

Na świadczenia pracownicze składają się świadczenia dla pracowników lub osób pozostających na ich utrzymaniu,
które mogą być zrealizowane w formie płatności przekazanej (lub dostarczenia rzeczy, albo wykonania usług)
bezpośrednio pracownikom, ich współmałżonkom, dzieciom, innym osobom pozostającym na ich utrzymaniu lub
osobom trzecim, takim jak zakłady ubezpieczeń.

6

Pracownik może być zatrudniony przez jednostkę w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin, na
czas nieokreślony, dorywczo lub na czas określony. Na potrzeby niniejszego standardu zarówno członkowie organu
zarządzającego, jak i pozostali członkowie kadry kierowniczej uważani są za pracowników.
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W standardzie posłużono się terminami o następującym znaczeniu:
Świadczenia pracownicze to wszystkie formy świadczeń jednostki oferowanych w zamian za pracę wykonaną przez
pracowników.
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze to świadczenia pracownicze (inne niż świadczenia z tytułu rozwiązania
stosunku pracy), które są w całości należne w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu, w którym
pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę.
Świadczenia po okresie zatrudnienia to świadczenia pracownicze (inne niż świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku
pracy), które są należne po zakończeniu zatrudnienia.
Programy świadczeń po okresie zatrudnienia to sformalizowane lub niesformalizowane ustalenia, zgodnie z którymi
jednostka zapewnia świadczenia po okresie zatrudnienia jednemu lub więcej pracownikom.
Programy określonych składek to programy świadczeń po okresie zatrudnienia, na mocy których jednostka wpłaca
składki w ustalonej wysokości do odrębnego podmiotu (funduszu) i nie będzie ciążył na niej prawny ani
zwyczajowo oczekiwany obowiązek zapłacenia dodatkowych składek, jeśli fundusz nie będzie posiadał aktywów w
wysokości wystarczającej do zapłaty wszystkich świadczeń pracowniczych, dotyczących pracy wykonanej przez
pracownika w okresie bieżącym i w okresach ubiegłych.
Programy określonych świadczeń to programy świadczeń po okresie zatrudnienia inne niż programy określonych
składek.
Wielozakładowe programy świadczeń to programy określonych składek (inne niż programy państwowe) lub programy
określonych świadczeń (inne niż programy państwowe), które:
a)

łączą aktywa wniesione przez różne jednostki niebędące pod wspólną kontrolą; oraz

b)

wykorzystują te aktywa w celu zapewniania świadczeń pracownikom więcej niż jednej jednostki, zgodnie z
zasadą, że poziom składki i świadczenia są określone niezależnie od tego, która z jednostek zatrudnia
pracowników, których dotyczy składka lub świadczenie.

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze to świadczenia pracownicze (inne świadczenia z tytułu rozwiązania
stosunku pracy), które nie są w całości należne w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu, w którym
pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę.
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy to świadczenia pracownicze płatne w następstwie:
a)

decyzji jednostki o rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem przed osiągnięciem przezeń wieku
emerytalnego; lub

b)

decyzji pracownika o przyjęciu propozycji dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy w zamian za te
świadczenia.

Nabyte świadczenia pracownicze to świadczenia pracownicze niezależne od przyszłego zatrudnienia.
Wartość bieżąca zobowiązania z tytułu określonych świadczeń to wartość bieżąca – niepomniejszona o aktywa programu
świadczeń – przewidywanych przyszłych płatności, których dokonanie wymagane jest do wywiązania się ze
zobowiązań wynikających z pracy wykonywanej przez pracowników w okresie bieżącym i w okresach ubiegłych.
Koszty bieżącego zatrudnienia to wzrost wartości bieżącej zobowiązań z tytułu określonych świadczeń, wynikający z
pracy wykonywanej przez pracowników w okresie bieżącym.
Koszty odsetek to wzrost w ciągu danego okresu wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń,
które powstało na skutek tego, że termin rozliczenia świadczeń zbliżył się o jeden okres.
Aktywa programu świadczeń pracowniczych obejmują:
a)

aktywa posiadane przez długoterminowy fundusz świadczeń pracowniczych; oraz

b)

kwalifikujące się polisy ubezpieczeniowe.

Aktywa posiadane przez długoterminowy fundusz świadczeń pracowniczych to aktywa (inne niż instrumenty finansowe
wyemitowane przez jednostkę sprawozdawczą, tytułu własności do których nie można przenosić), które:
a)

posiadane są przez podmiot (fundusz), który jest odrębny z prawnego punktu widzenia od jednostki
sprawozdawczej i który istnieje wyłącznie w celu wypłaty lub sfinansowania świadczeń pracowniczych; oraz
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b)

dostępne są wyłącznie na potrzeby wypłaty lub sfinansowania świadczeń pracowniczych, a nie są dostępne dla
wierzycieli jednostki sprawozdawczej (nawet w wypadku jej upadłości) i nie mogą zostać zwrócone jednostce
sprawozdawczej, chyba że:
(i)

pozostałe aktywa funduszu są wystarczające do wywiązania się ze wszystkich zobowiązań funduszu lub
jednostki sprawozdawczej dotyczących świadczeń pracowniczych; lub

(ii)

ich zwrot do jednostki sprawozdawczej rekompensuje tej ostatniej wypłacone już przez nią świadczenia
pracownicze.

Kwalifikująca się polisa ubezpieczeniowa to polisa ubezpieczeniowa (1) wystawiona przez zakład ubezpieczeń, który nie
jest podmiotem powiązanym (w rozumieniu MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych) jednostki
sprawozdawczej, jeżeli wypłaty na podstawie tej polisy:
a)

mogą być wykorzystane wyłącznie do wpłaty lub sfinansowania świadczeń pracowniczych w ramach
programu określonych świadczeń; oraz

b)

nie są dostępne dla wierzycieli jednostki sprawozdawczej (nawet w wypadku jej upadłości) i nie mogą zostać
wypłacone jednostce sprawozdawczej, chyba że:
(i)

wypłaty stanowią nadwyżkę aktywów, która nie jest potrzebna do wywiązania się ze wszystkich
odnośnych zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych wynikających z polisy; lub

(ii)

zwrot wpłat do jednostki sprawozdawczej rekompensuje tej ostatniej wypłacone już przez nią
świadczenia pracownicze.

Wartość godziwa jest kwotą, za jaką na warunkach rynkowych składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a
zobowiązanie zaspokojone, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji.
Zwrot z aktywów programu to odsetki, dywidendy i inne przychody uzyskiwane z aktywów programu, łącznie ze
zrealizowanymi i niezrealizowanymi zyskami lub stratami na tych aktywach, pomniejszone o koszty
administrowania programem i ewentualne podatki do zapłacenia przez sam program.
Zyski i straty aktuarialne obejmują:
a)

korekty założeń aktuarialnych ex post (skutki różnic pomiędzy poprzednimi założeniami aktuarialnymi a tym,
co faktycznie nastąpiło); oraz

b)

skutki zmian założeń aktuarialnych.

Koszty przeszłego zatrudnienia to wzrost wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń za pracę
wykonywaną przez pracowników w ubiegłych okresach, pojawiające się w okresie bieżącym w wyniku
wprowadzenia świadczeń po okresie zatrudnienia lub innych długoterminowych świadczeń pracowniczych, lub
w wyniku zmian tych świadczeń. Koszty przeszłego zatrudnienia mogą mieć wartość dodatnią (gdy świadczenia się
wprowadza lub zmienia ich warunki na bardziej korzystne) lub ujemną (gdy dotychczasowe świadczenia się
ogranicza).

KRÓTKOTERMINOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
8

Do krótkoterminowych świadczeń pracowniczych zalicza się takie świadczenia, jak:
a)

wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne;

b)

krótkoterminowe płatne nieobecności (takie jak płatny urlop wypoczynkowy i płatne zwolnienie chorobowe),
jeśli oczekuje się, że nieobecności wystąpią w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu, w którym
pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę;

c)

wypłaty z zysku i premie przypadające do wypłaty w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu, w
którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę; oraz

d)

świadczenia niepieniężne (takie jak opieka medyczna, mieszkania służbowe, samochody i inne nieodpłatnie
przekazywane lub subsydiowane towary lub usługi) dla aktualnie zatrudnionych pracowników.

9

Rachunkowość krótkoterminowych świadczeń pracowniczych jest, generalnie rzecz biorąc, prosta, ponieważ nie
wymaga się stosowania założeń aktuarialnych do ustalenia wysokości zobowiązań czy kosztów i nie stwarza
możliwości powstania zysku lub straty aktuarialnej. Ponadto zobowiązania z tytułu krótkoterminowych świadczeń
pracowniczych ustala się bez dyskonta.

(1)

Kwalifikująca się polisa ubezpieczeniowa nie musi stanowić umowy ubezpieczeniowej zgodnie z jej definicją zawartą w MSSF 4 Umowy
ubezpieczeniowe.
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Ujmowanie i wycena

Wszystkie krótkoterminowe świadczenia pracownicze
10

Jeśli pracownik wykonywał pracę na rzecz jednostki gospodarczej w ciągu okresu obrotowego, jednostka ujmuje
przewidywaną, niezdyskontowaną wartość krótkoterminowych świadczeń, które zostaną wypłacone w zamian za tę
pracę:
a)

jako zobowiązanie (bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów), po potrąceniu wszelkich kwot już
zapłaconych. Jeśli kwota już zapłacona przekracza niezdyskontowaną wartość świadczeń, jednostka ujmuje tę
nadwyżkę jako składnik aktywów (czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów), jeżeli takie opłacenie
kosztów z góry doprowadzi, na przykład, do obniżenia przyszłych płatności lub ich refundacji; oraz

b)

jako koszty, chyba że inny standard wymaga uwzględnienia tych świadczeń w koszcie wytworzenia składnika
aktywów (zob. na przykład MSR 2 Zapasy i MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe) lub to dopuszcza.

Paragrafy 11, 14 i 17 zawierają wyjaśnienia dotyczące sposobu stosowania tego wymogu w przypadku
krótkoterminowych świadczeń pracowniczych mających formę krótkoterminowych płatnych nieobecności oraz
programów wypłat z zysku i systemów premiowych.
Krótkoterminowe płatne nieobecności
11

12

Jednostka gospodarcza powinna ujmować przewidywane koszty krótkoterminowych świadczeń pracowniczych w
formie płatnych nieobecności na podstawie paragrafu 10 w następujący sposób:
a)

w przypadku kumulowanych płatnych nieobecności – gdy pracownicy wykonywali pracę, która zwiększa ich
uprawnienia do przyszłych płatnych nieobecności; oraz

b)

w przypadku niekumulowanych płatnych nieobecności – z chwilą wystąpienia nieobecności.

Jednostka może płacić pracownikom za czas nieobecności z różnych tytułów, takich jak urlop, choroba i
krótkoterminowa niezdolność do pracy, urlop macierzyński lub ojcowski, wykonywanie obowiązków ławnika czy
służba wojskowa. Uprawnienia do płatnych nieobecności można podzielić na dwie kategorie:
a)

kumulowane; oraz

b)

niekumulowane.

13

Kumulowane płatne nieobecności to nieobecności, do których uprawnienia przechodzą na przyszłe okresy i można
je wykorzystać w przyszłości, jeśli w bieżącym okresie nie zostały w pełni wykorzystane. Kumulowane płatne
nieobecności mogą uprawniać do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystania uprawnień na dzień odejścia
z jednostki albo nie uprawniać do takiego ekwiwalentu. Zobowiązanie rośnie wraz z wykonywaniem przez
pracowników pracy, która zwiększa ich uprawnienia do przyszłych płatnych nieobecności. Zobowiązanie występuje
i jest ujmowane, nawet jeśli płatne nieobecności nie uprawniają do ekwiwalentu pieniężnego w razie
niewykorzystania uprawnień, aczkolwiek możliwość odejścia pracowników przed wykorzystaniem skumulowanych
uprawnień wpływa na ustaloną wysokość tego zobowiązania.

14

Jednostka gospodarcza ustala przewidywany koszt kumulowanych płatnych nieobecności jako dodatkową kwotę,
którą zgodnie z przewidywaniami zapłaci w wyniku niewykorzystanego uprawnienia, które narosło na dzień
bilansowy.

15

Według metody podanej w poprzednim paragrafie zobowiązanie ustala się w kwocie dodatkowych płatności,
których wystąpienia oczekuje się wyłącznie ze względu na to, że kwota świadczenia narasta. W wielu wypadkach
jednostka nie musi przeprowadzać szczegółowych obliczeń, aby oszacować, że nie występuje żadne istotne
zobowiązanie z tytułu niewykorzystanych płatnych nieobecności. Na przykład prawdopodobne jest, że
zobowiązanie dotyczące zwolnień chorobowych będzie istotne tylko wówczas, gdy istnieją sformalizowane lub
niesformalizowane ustalenia, że niewykorzystane zwolnienie chorobowe wykorzystać będzie można w formie
płatnego urlopu wypoczynkowego.

Przykład ilustrujący paragrafy 14 i 15
Jednostka zatrudnia 100 pracowników, z których każdy jest uprawniony do pięciu dni roboczych płatnego
zwolnienia chorobowego w roku. Niewykorzystane wynagrodzenie za czas choroby wykorzystać można w
kolejnym roku kalendarzowym. Zwolnienie lekarskie wykorzystuje się najpierw z uprawnień bieżącego
roku, a następnie z puli, która pozostała z roku poprzedniego (zasada LIFO – ostatnie przyszło pierwsze
wyszło). Na dzień 30 grudnia 20X1 roku średnie niewykorzystane uprawnienia odpowiadają dwóm dniom
przypadającym na jednego pracownika. Jednostka oczekuje, na podstawie dotychczasowych doświadczeń,
których zmian się nie spodziewa, że 92 pracowników weźmie nie więcej niż pięć dni płatnego zwolnienia
lekarskiego w 20X2 roku, a pozostałych ośmiu pracowników weźmie średnio po sześć i pół dnia
zwolnienia każdy.
Jednostka spodziewa się wypłacenia dodatkowych 12 dni wynagrodzenia za czas choroby z tytułu niewykorzystanych
uprawnień, które narosły na dzień 31 grudnia 20X1 r. (półtora dnia na każdego z ośmiu pracowników). W związku z
tym jednostka ujmuje zobowiązanie odpowiadające 12 dniom wynagrodzenia za czas choroby.
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Takie nieobecności przepadają, jeśli uprawnienia bieżącego okresu nie zostały w całości wykorzystane. Nie
uprawniają one pracowników do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystania uprawnień na dzień odejścia z
jednostki. Zwykle sytuacja taka zachodzi w przypadku wynagrodzenia za czas choroby (jeżeli niewykorzystane
przeszłe uprawnienia nie zwiększają przyszłych uprawnień), urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego oraz płatnych
nieobecności z tytułu wypełniania obowiązków ławnika lub służby wojskowej. Jednostka nie ujmuje zobowiązania
ani kosztów do chwili wystąpienia nieobecności, ponieważ wykonywanie pracy przez pracownika nie zwiększa
kwoty świadczenia.

Programy dotyczące wypłat z zysku i systemy premiowe
17

Jednostka gospodarcza ujmuje przewidywane koszty wypłat z zysku i premii zgodnie z paragrafem 10 wtedy i tylko
wtedy, gdy:
a)

na jednostce ciąży obecne prawne lub zwyczajowo oczekiwane zobowiązanie do dokonania takich wypłat w
wyniku zdarzeń przeszłych; oraz

b)

można dokonać wiarygodnej wyceny takiego zobowiązania.

Bieżące zobowiązanie występuje wtedy i tylko wtedy, gdy jednostka nie ma realnej możliwości wycofania się z
dokonania płatności.
18

Na podstawie niektórych programów wypłat z zysku pracownicy otrzymują udział w zysku, pod warunkiem że
pozostaną w jednostce przez ustalony okres. Istnienie takich programów powoduje powstawanie zwyczajowo
oczekiwanego obowiązku w miarę wykonywania przez pracowników pracy. Zobowiązanie to zwiększa kwotę, jaka
będzie musiała zostać wypłacona, jeśli będą oni zatrudnieni do końca ustalonego okresu. Wycena takiego
zwyczajowo oczekiwanego obowiązku powinna uwzględniać możliwość, że niektórzy pracownicy odejdą z
jednostki bez otrzymania wypłat z zysku.

Przykład ilustrujący paragraf 18
Program wypłat z zysku wymaga od jednostki płacenia ustalonej części jej zysku netto za rok obrotowy
pracownikom, którzy pracowali przez cały rok. Jeśli w ciągu roku nie odejdzie żaden pracownik, łączne
płatności z tytułu wypłat z zysku będą odpowiadały 3 % zysku netto. Jednostka oszacowała, że rotacja
pracowników spowoduje obniżenie tych płatności do 2,5 % zysku netto.
Jednostka ujmuje zobowiązanie i koszty w wysokości 2,5 % zysku netto.

19

Na jednostce może nie ciążyć żadne prawne zobowiązanie do wypłaty premii. Niemniej jednak niekiedy jednostka
ma zwyczaj płacenia takich premii. W takich wypadkach na jednostce ciąży zwyczajowo oczekiwane zobowiązanie,
ponieważ nie ma realnej możliwości niezapłacenia premii. Wycena takiego zwyczajowo oczekiwanego obowiązku
powinna uwzględniać to, że niektórzy pracownicy odejdą z zakładu, nie uzyskawszy premii.

20

Jednostka może dokonać wiarygodnego oszacowania swoich prawnych lub zwyczajowo oczekiwanych zobowiązań
wynikających z programu wypłat z zysku i systemów premiowych wtedy i tylko wtedy, gdy:
a)

sformalizowane zasady funkcjonowania programu zawierają wzór służący ustaleniu kwoty świadczenia;

b)

jednostka ustala kwoty do zapłaty przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego do publikacji; lub

c)

dotychczasowa praktyka jasno wskazuje na wymiar zwyczajowo oczekiwanego obowiązku.

21

Zobowiązanie wynikające z programów wypłat z zysku i systemów premiowych wynika z pracy pracowników, a nie
z transakcji przeprowadzonej z właścicielami jednostki. W związku z tym jednostka nie ujmuje wydatków
związanych z programami wypłat z zysku i systemami premiowymi jako podziału zysku netto, lecz obciąża nimi
koszty.

22

Jeśli wypłaty z zysku i płatności z tytułu premii nie są w całości należne w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia
okresu, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę, płatności te należy zaliczyć do innych
długoterminowych świadczeń pracowniczych (zob. paragrafy 126–131).

Ujawnianie informacji
23

Mimo że niniejszy standard nie zawiera wymogu ujawniania żadnych konkretnych informacji na temat
krótkoterminowych świadczeń pracowniczych, taki wymóg wynikać może z innych Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości. Na przykład MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych wymaga
ujawniania informacji dotyczących świadczeń pracowniczych dla kluczowych członków kadry kierowniczej. MSR 1
Prezentacja sprawozdań finansowych wymaga od jednostki ujawnienia kosztów świadczeń pracowniczych.
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ŚWIADCZENIA PO OKRESIE ZATRUDNIENIA: ROZRÓŻNIENIE POMIĘDZY PROGRAMAMI OKREŚLONYCH SKŁADEK I
PROGRAMAMI OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ
24

Na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia składają się na przykład:
a)

świadczenia związane z wycofaniem się z życia zawodowego, takie jak emerytury; oraz

b)

inne świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia, takie jak ubezpieczenie na życie i opieka medyczna po
okresie zatrudnienia.

Ustalenia, na podstawie których jednostka realizuje świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia, to programy
świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia. Jednostka stosuje niniejszy standard do wszystkich takich ustaleń
niezależnie od tego, czy przewidują one utworzenie oddzielnego podmiotu, do którego wpływałyby składki i który
wypłacałby świadczenia.
25

26

27

28

Programy świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia dzielą się na programy określonych składek i programy
określonych świadczeń, w zależności od sensu ekonomicznego takiego programu, wynikającego z jego
podstawowych zasad. Zgodnie z programem określonych składek:
a)

prawne lub zwyczajowo oczekiwane zobowiązanie jednostki ograniczone jest do ustalonej kwoty składek
odprowadzanych do funduszu. Kwota świadczeń po okresie zatrudnienia uzyskiwana przez pracownika
zależy od kwoty składek wpłaconych przez jednostkę (i być może również przez pracownika) na poczet
programu świadczeń po okresie zatrudnienia lub zapłaconych zakładowi ubezpieczeń, wraz ze zwrotem
uzyskanym z inwestowania składek; oraz

b)

w rezultacie, ryzyko aktuarialne (że świadczenia będą niższe od przewidywanych) oraz ryzyko inwestycyjne
(że zainwestowane aktywa będą niewystarczające do zrealizowania przewidywanych świadczeń) obciążają
pracownika.

Zobowiązanie jednostki nie jest ograniczone do ustalonej kwoty składek wpłacanych do funduszu, w następujących
przykładowych sytuacjach, gdy jednostka podlega prawnemu lub zwyczajowo oczekiwanemu zobowiązaniu
wynikającemu z:
a)

podstawy ustalania kwoty świadczenia w ramach programu, która nie jest powiązana tylko z wymiarem
składek;

b)

gwarancji – pośredniej, czyli poprzez program, lub bezpośredniej – uzyskania określonego zwrotu
inwestycyjnego ze składek; lub

c)

niesformalizowanych rozwiązań przyjętych w praktyce, które powodują powstanie zwyczajowo oczekiwanego
obowiązku. Zwyczajowo oczekiwane zobowiązanie może powstać na przykład wtedy, gdy jednostka
podwyższała w przeszłości świadczenia dla byłych pracowników w stopniu równoważącym działanie inflacji,
nawet jeśli nie było takiego zobowiązania prawnego.

Zgodnie z programem określonych świadczeń:
a)

obowiązkiem jednostki gospodarczej jest wypłata ustalonych świadczeń na rzecz aktualnie zatrudnionych i
byłych pracowników; oraz

b)

ryzyko aktuarialne (że świadczenia będą kosztowały więcej, niż przewidywano) oraz ryzyko inwestycyjne
obciążają zasadniczo jednostkę. Jeśli doświadczenia aktuarialne i inwestycyjne są gorsze od przewidywanych,
zobowiązanie jednostki może wzrosnąć.

Paragrafy 29–42 wyjaśniają rozróżnienie pomiędzy programami określonych składek i programami określonych
świadczeń w kontekście programów wielozakładowych, państwowych oraz świadczeń ubezpieczonych.
Programy wielozakładowe

29

30

Jednostka gospodarcza zalicza program wielozakładowy do programów określonych składek lub do programów
określonych świadczeń na podstawie zasad funkcjonowania programu (uwzględniając wszelkie zwyczajowo
oczekiwane zobowiązania wykraczające poza sformalizowane zasady). W wypadku gdy program wielozakładowy
jest programem określonych świadczeń, jednostka:
a)

zalicza proporcjonalną do swojego udziału (w programie) część zobowiązań z tytułu określonych świadczeń,
aktywów programu, kosztów związanych z tym programem w taki sam sposób, jak czyni to w odniesieniu do
innych programów określonych świadczeń; oraz

b)

ujawnia informacje zgodnie z wymogiem zawartym w paragrafie 120A.

Jeżeli nie ma wystarczających informacji, aby można było zastosować wobec wielozakładowego programu
określonych świadczeń rozwiązania księgowe, stosowane w odniesieniu do programów określonych świadczeń,
jednostka gospodarcza:
a)

rozlicza program zgodnie z paragrafami 44–46, tak jak gdyby był to program określonych składek;
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b)

c)

31

32

ujawnia:
(i)

że program ten jest programem określonych świadczeń; oraz

(ii)

powód, dla którego nie ma wystarczających informacji, które umożliwiałyby jednostce rozliczanie tego
programu jako programu określonych świadczeń; oraz

jeżeli nadwyżka lub niedobór w programie wpłynąć mogą na wielkość przyszłych składek, ujawnić
dodatkowo:
(i)

wszelkie dostępne informacje na temat tej nadwyżki lub niedoboru;

(ii)

podstawę ustalenia wysokości tej nadwyżki lub niedoboru; oraz

(iii)

ewentualne konsekwencje dla jednostki.

Jednym z przykładów wielozakładowego programu określonych świadczeń jest program następujący:
a)

program jest finansowany na zasadzie „płatności bieżących”, zgodnie z którą składki są ustalane na poziomie,
który – zgodnie z przewidywaniami – będzie wystarczający do wypłacenia świadczeń, które staną się
wymagalne w tym samym okresie, natomiast przyszłe świadczenia, na które pracownicy zarabiają w bieżącym
okresie, będą opłacone z przyszłych składek; oraz

b)

świadczenia pracownicze zależne są od stażu pracy, a jednostki biorące udział w programie nie dysponują
realnymi sposobami wycofania się z programu bez zapłacenia składki na świadczenia, na które pracownicy
zarobili do dnia wycofania się z programu. Taki program powoduje powstanie ryzyka aktuarialnego
obciążającego jednostkę. Jeśli ostateczne koszty z tytułu już zarobionych świadczeń na dzień bilansowy
wyższe są od przewidywanych, jednostka będzie musiała podnieść swoje składki lub przekonać pracowników
do zaakceptowania redukcji świadczeń. Program taki jest więc programem określonych świadczeń.

W wypadku dysponowania wystarczającymi informacjami na temat programu wielozakładowego będącego
programem określonych świadczeń, jednostka rozlicza proporcjonalną do swojego udziału (w programie) część
zobowiązania z tytułu określonych świadczeń, aktywów programu, kosztów związanych z tym programem
świadczeń po okresie zatrudnienia w taki sam sposób, jak czyni to w wypadku innych programów określonych
świadczeń. W niektórych wypadkach jednostka może jednak nie być w stanie stwierdzić, jaki jest jej udział w
sytuacji finansowej i wynikach programu świadczeń pracowniczych, z wiarygodnością wystarczającą na potrzeby
księgowe. Może tak być, gdy:
a)

jednostka nie ma dostępu do informacji na temat programu, które spełniałyby wymogi niniejszego standardu;
lub

b)

program naraża uczestniczące w nim jednostki na ryzyko aktuarialne związane z aktualnie zatrudnionymi i
byłymi pracownikami innych jednostek, co w konsekwencji sprawia, że brakuje spójnej i wiarygodnej
podstawy do przypisania właściwego zobowiązania, aktywów programu i kosztów poszczególnym
jednostkom uczestniczącym w programie.

W takich wypadkach jednostka rozlicza program w taki sposób, jak gdyby był to program określonych składek, i
ujawnia dodatkowe informacje wymagane na podstawie paragrafu 30.
32A

Pomiędzy programem wielozakładowym a jego uczestnikami może być zawarte umowne porozumienie, w którym
określa się sposób podziału między uczestnikami nadwyżki z programu (lub sposób pokrycia niedoboru). Uczestnik
programu wielozakładowego, który na mocy zawartego porozumienia rozlicza ten program, tak jak program
określonych składek zgodnie z paragrafem 30, ujmuje składnik aktywów lub zobowiązanie z tytułu umownego
porozumienia oraz powstałe w związku z tym przychody i koszty w zysku lub stracie.

Przykład ilustrujący paragraf 32A
Jednostka uczestniczy w wielozakładowym programie określonych świadczeń i nie wycenia programu w
oparciu o MSR 19. Dlatego rozlicza program w taki sposób, jak gdyby był to program określonych składek.
Nieprzeprowadzona w oparciu o MSR 19 wycena finansowania wskazuje na 100-milionowy deficyt w
programie. W umowie dotyczącej programu określono haromonogram składek wnoszonych przez
pracowników uczestniczących w programie, co wyeliminuje deficyt w ciągu następnych pięciu lat. Łączne
składki jednostki przywidziane umową opiewają na 8 milionów.
Jednostka ujmuje zobowiązanie z tytułu składek skorygowany o zmianę wartości pieniądza w czasie oraz ujmuje w
zysku lub starcie koszty w takiej samej wielkości.
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32B

33

MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe zawiera wymóg, aby jednostka ujmowała lub ujawniała
informacje na temat niektórych zobowiązań warunkowych. W kontekście programu wielozakładowego
zobowiązanie warunkowe może pojawić się na przykład z tytułu:
a)

strat aktuarialnych odnoszących się do innych jednostek uczestniczących w programie, ponieważ każda
jednostka, która uczestniczy w programie wielozakładowym, dzieli ryzyko aktuarialne ze wszystkimi
pozostałymi uczestniczącymi w programie jednostkami; lub

b)

ewentualnej odpowiedzialności wynikającej z zasad funkcjonowania programu za uzupełnianie wszelkich
niedoborów w programie, jeśli inna jednostka przestanie w nim uczestniczyć.

Programy wielozakładowe nie są tym samym, co programy administrowane grupowo. Programy administrowane
grupowo są po prostu połączeniem programów poszczególnych pracodawców, które nastąpiło w celu połączenia
aktywów na potrzeby inwestycyjne, dla ułatwienia zarządzania inwestycjami oraz obniżenia kosztów
administracyjnych. Roszczenia różnych pracodawców przypadają jednak w udziale tylko ich własnym
pracownikom. Programy administrowane grupowo nie stwarzają żadnych specjalnych problemów księgowych,
dlatego że informacje są łatwo dostępne, co umożliwia traktowanie ich w taki sam sposób jak każdy inny program
pojedynczego pracodawcy oraz dlatego, że programy takie nie obciążają uczestniczących jednostek ryzykiem
aktuarialnym związanym z aktualnie zatrudnionymi i byłymi pracownikami innych jednostek. Aby zadośćuczynić
wymogom definicyjnym niniejszego standardu, jednostka powinna zaliczać programy administrowane grupowo do
programów określonych składek albo programów określonych świadczeń, na podstawie zasad funkcjonowania
takiego programu (w tym również zwyczajowo oczekiwanych zobowiązań wykraczających poza sformalizowane
zasady funkcjonowania).
Programy określonych świadczeń, w których ryzyko jest dzielone między różnymi jednostkami
znajdującymi się pod wspólną kontrolą

34

Programy określonych świadczeń, w których ryzyko jest dzielone między różnymi jednostkami znajdującymi się
pod wspólną kontrolą, na przykład przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne, nie są programami
wielozakładowymi.

34A

Jednostka uczestnicząca w takim programie uzyska informacje na temat programu jako całości, wycenionego
zgodnie z MSR 19 w oparciu o założenia właściwe dla programu jako całości. Jeżeli umowne porozumienie lub
przyjęte zasady (polityka) rachunkowości przewidują, aby kosztami netto z tytułu określonych świadczeń
powstałych w ramach programu jako całości, wycenianego zgodnie z MSR 19, obciążać poszczególne jednostki
wchodzące w skład grupy kapitałowej, wówczas jednostka w swoim jednostkowym sprawozdaniu finansowym
ujmuje tak określone koszty netto z tytułu określonych świadczeń. Jeżeli nie zawarto umownego porozumienia ani
zasady (polityka) rachunkowości tego nie przewidują, wówczas koszty netto z tytułu określonych świadczeń ujmuje
się w jednostkowym sprawozdaniu finansowym tej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, która w
prawnie umocowany sposób jest pracodawcą finansującym program. Pozostałe jednostki wchodzące w skład grupy
kapitałowej w ich jednostkowych sprawozdaniach finansowych ujmują koszt odpowiadający składkom
przypadającym do zapłaty w danym okresie.

34B

W przypadku każdej z jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej uczestnictwo w tego rodzaju programie
ma charakter transakcji z podmiotami powiązanymi. W związku z tym jednostka w swoim jednostkowym
sprawozdaniu finansowym ujawnia następujące informacje:

35

a)

umowne porozumienie lub przyjęte zasady (politykę) rachunkowości dotyczące obciążenia kosztami netto z
tytułu określonych świadczeń powstałych lub stwierdzenie braku tego rodzaju zasad (polityki);

b)

zasady (politykę) dotyczące ustalania składek wnoszonych przez jednostkę;

c)

jeżeli jednostka rozlicza koszty netto z tytułu określonych świadczeń zgodnie z paragrafem 34A, wówczas
wszystkie informacje na temat programu jako całości należy ujawnić zgodnie paragrafami 120–121;

d)

jeżeli jednostka rozlicza składki przypadające do zapłaty w danym okresie zgodnie z paragrafem 34A,
wówczas informacje o programie jako całości powinna ujawnić zgodnie z paragrafem 120A b)–e), j), n), o), q)
oraz paragrafem 121. Pozostałe ujawnienia wymagane przez paragraf 120A nie mają zastosowania.

[Usunięty]
Programy państwowe

36

Jednostka gospodarcza traktuje program państwowy w taki sam sposób jak program wielozakładowy (zob.
paragrafy 29 i 30).

37

Programy państwowe są ustanawiane przez prawo, obejmują swoim zasięgiem wszystkie jednostki (lub wszystkie
jednostki konkretnej kategorii, na przykład z określonej gałęzi gospodarki) i są prowadzone przez administrację
centralną, lokalną lub inny organ (na przykład autonomiczną agencję powołaną specjalnie w tym celu), który nie
podlega kontroli ani wpływowi jednostki sprawozdawczej. Niektóre programy ustanowione przez jednostkę
zakładają zarówno realizację obowiązkowych świadczeń, które zastępują świadczenia, jakie w przeciwnym razie
byłyby pokryte z programu państwowego, jak i dodatkowych, dobrowolnych świadczeń. Takie programy nie są
programami państwowymi.
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Programy państwowe charakteryzuje się jako programy określonych świadczeń lub programy określonych składek w
zależności od tego, na czym polegają zobowiązania jednostki wynikające z programu. Liczne programy państwowe
finansowane są na zasadzie „płatności bieżących”, zgodnie z którą składki ustalane są na poziomie, który zgodnie z
przewidywaniami będzie wystarczający do opłacenia świadczeń, które staną się wymagalne w tym samym okresie,
natomiast przyszłe świadczenia, na które pracownicy zarabiają w bieżącym okresie, będą opłacone z przyszłych
składek. Niemniej jednak, zgodnie z zasadami funkcjonowania większości programów państwowych, na jednostce
nie ciąży prawne ani zwyczajowo oczekiwane zobowiązanie do wypłaty tych przyszłych świadczeń. Jedynym jej
obowiązkiem jest zapłata składek w momencie, gdy stają się one należne. Jeśli jednostka przestanie zatrudniać osoby
uczestniczące w programie państwowym, nie ma obowiązku wypłaty świadczeń wypracowanych przez jej własnych
pracowników w ubiegłych latach. Z tego względu programy państwowe są to zwykle programy określonych składek.
W tych rzadkich wypadkach, gdy państwowy program jest programem określonych świadczeń, jednostka stosuje
podejście określone w paragrafach 29 i 30.
Świadczenia ubezpieczone

39

Jednostka gospodarcza może opłacać składki ubezpieczeniowe tytułem finansowania programu świadczeń po
okresie zatrudnienia. Jednostka traktuje taki program jako program określonych składek, chyba że będzie na niej
ciążyło (bezpośrednio lub pośrednio poprzez program) prawne lub zwyczajowo oczekiwane zobowiązanie:
a)

do bezpośredniej wypłaty świadczeń pracowniczych w momencie, gdy stają się one wymagalne; lub

b)

do zapłaty dodatkowych kwot, jeśli zakład ubezpieczeń nie wypłaci wszystkich przyszłych świadczeń
pracowniczych odnoszących się do pracy pracownika w bieżącym okresie i w okresach ubiegłych.

Jeśli jednostka podlega takiemu prawnemu lub zwyczajowo oczekiwanemu zobowiązaniu, powinna traktować taki
program jako program określonych świadczeń.
40

Świadczenia ubezpieczone na podstawie umowy ubezpieczeniowej nie muszą być bezpośrednio lub automatycznie
powiązane ze zobowiązaniem jednostki z tytułu świadczeń pracowniczych. Rozróżnienie pomiędzy zagadnieniami
dotyczącymi rachunkowości i finansowania w przypadku programów świadczeń po okresie zatrudnienia, wiążących
się z umowami ubezpieczeniowymi, ma taki sam charakter jak w przypadku innych programów funkcjonujących za
pośrednictwem funduszu.

41

W wypadku gdy jednostka gospodarcza finansuje zobowiązanie z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia poprzez
opłacanie składek z tytułu polisy ubezpieczeniowej, na podstawie której jednostka (bezpośrednio lub pośrednio w
ramach programu, poprzez wprowadzenie mechanizmu ustalania przyszłych składek lub w ramach powiązania z
zakładem ubezpieczeń) podlega prawnemu lub zwyczajowo oczekiwanemu zobowiązaniu, opłacanie składek nie
stanowi prowadzenia programu określonych składek. Wynika z tego, że jednostka:

42

a)

rozlicza kwalifikującą się polisę ubezpieczeniową jako składnik aktywów programu (zob. paragraf 7); oraz

b)

ujmuje inne polisy ubezpieczeniowe jako prawa do rekompensaty (jeżeli polisy te spełniają kryteria określone
w paragrafie 104A).

W wypadku gdy polisa ubezpieczeniowa wystawiona jest na konkretnego uczestnika programu lub grupę
uczestników programu, a jednostka nie podlega prawnemu ani zwyczajowo oczekiwanemu zobowiązaniu do
pokrycia straty powstałej w związku z polisą, na jednostce nie ciąży zobowiązanie do wypłaty świadczeń
pracownikom, a zakład ubezpieczeń jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę świadczeń. Płatność
stałych składek zgodnie z takimi umowami jest w istocie wywiązaniem się ze zobowiązania wypłaty świadczeń
pracowniczych, a nie inwestycją mającą doprowadzić do wywiązania się z tego zobowiązania. W rezultacie u
jednostki nie występuje ani składnik aktywów, ani zobowiązanie. W związku z tym jednostka traktuje takie
płatności jako składki na rzecz programu określonych składek.

ŚWIADCZENIA PO OKRESIE ZATRUDNIENIA: PROGRAMY OKREŚLONYCH SKŁADEK
43

Rachunkowość programów określonych składek jest prosta, ponieważ zobowiązanie jednostki sprawozdawczej za
każdy okres jest ustalane na podstawie kwot składek do wniesienia za dany rok. W rezultacie nie ma konieczności
przyjmowania żadnych założeń aktuarialnych, aby ustalić zobowiązanie lub koszty, i nie ma możliwości powstania
zysków lub strat aktuarialnych. Ponadto zobowiązania są ustalane bez uwzględnienia dyskonta, z wyjątkiem sytuacji,
gdy nie są one w całości należne w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu, w którym pracownicy
wykonywali związaną z nimi pracę.
Ujmowanie i wycena

44

W wypadku gdy pracownik wykonywał pracę na rzecz jednostki gospodarczej w ciągu okresu, jednostka ujmuje
składkę płatną do programu określonych składek w zamian za tę pracę:
a)

jako zobowiązanie (bierne rozliczenia między okresowe kosztów), po pomniejszeniu o ewentualne składki już
zapłacone. Jeśli składki już zapłacone przekraczają kwotę składki płatną z tytułu pracy wykonywanej do dnia
bilansowego, jednostka powinna ująć tę nadwyżkę jako składnik aktywów (czynne rozliczenia między
okresowe kosztów), jeżeli takie opłacenie kosztów z góry doprowadzi, na przykład, do obniżenia przyszłych
płatności lub refundacji w formie pieniężnej; oraz
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b)
45

jako koszty, chyba że inny standard wymaga uwzględnienia tych składek w koszcie wytworzenia składnika
aktywów lub je dopuszcza (zob. na przykład MSR 2 Zapasy i MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe).

Jeśli składki do programu określonych składek nie są w całości należne w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia
okresu, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę, należy je zdyskontować, stosując stopę
dyskontową określoną w paragrafie 78.
Ujawnianie informacji

46

Jednostka gospodarcza ujawnia kwotę, która obciążyła koszty z tytułu programów określonych składek.

47

Jeśli jest to wymagane na podstawie MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych, jednostka ujawnia
informacje na temat składek do programów określonych składek dotyczących kluczowych członków kadry
kierowniczej.

ŚWIADCZENIA PO OKRESIE ZATRUDNIENIA: PROGRAMY OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ
48

Rachunkowość programów określonych świadczeń jest złożona, ponieważ wymagane jest przyjęcie założeń
aktuarialnych przy ustalaniu zobowiązania i kosztów oraz istnieje możliwość wystąpienia zysków i strat
aktuarialnych. Ponadto zobowiązania są dyskontowane, ponieważ mogą one zostać rozliczone wiele lat po tym, jak
pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę.
Ujmowanie i wycena

49

Świadczenia z tytułu programów określonych świadczeń mogą być wypłacane bezpośrednio przez jednostkę albo w
całości lub w części pochodzić ze składek jednostki, a czasami także jej pracowników, wpłacanych do podmiotu
(funduszu), będącego odrębną od jednostki sprawozdawczej osobą prawną, który wypłaca świadczenia pracownicze.
Wypłata świadczeń za pośrednictwem funduszu, z chwilą gdy stają się one należne, zależy nie tylko od sytuacji
finansowej i wyników inwestycyjnych funduszu, lecz także od możliwości (i woli) jednostki uzupełnienia
ewentualnych niedoborów środków programu. W związku z tym jednostka de facto przejmuje ryzyko aktuarialne i
inwestycyjne związane z programem. W rezultacie koszty ujmowane z tytułu programu określonych świadczeń nie
są koniecznie równe kwocie składek należnych za dany okres.

50

Rozliczanie przez jednostkę programów określonych świadczeń obejmuje następujące czynności:
a)

zastosowanie technik aktuarialnych do dokonania wiarygodnego oszacowania świadczeń, jakie pracownicy
wypracowali w zamian za pracę w okresie bieżącym i w okresach ubiegłych. Wymaga to od jednostki
ustalenia, jaka część świadczeń może być przyporządkowana bieżącemu okresowi, a jaka okresom ubiegłym
(zob. paragrafy 67–71), i dokonania oszacowania (przyjęcia założeń aktuarialnych) odnośnie do zmiennych
demograficznych (takich jak rotacja pracowników i umieralność) oraz zmiennych finansowych (takich jak
przyszły wzrost wynagrodzeń i koszty leczenia), które wpłyną na koszty tych świadczeń (zob. paragrafy 72–
91);

b)

zdyskontowanie świadczenia metodą prognozowanych uprawnień jednostkowych w celu ustalenia wartości
bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń i kosztów bieżącego zatrudnienia (zob. paragrafy 64–
66);

c)

ustalenie wartości godziwej aktywów programu (zob. paragrafy 102–104);

d)

ustalenie łącznej kwoty zysków i strat aktuarialnych oraz kwoty tych zysków i strat aktuarialnych, które
powinny zostać ujęte (zob. paragrafy 92–95);

e)

jeśli program został wprowadzony lub zmieniony, ustalenie wynikających z tego kosztów przeszłego
zatrudnienia (zob. paragrafy 96–101); oraz

f)

jeśli program został ograniczony lub rozliczony, ustalenie wynikającego z tego zysku lub straty (zob. paragrafy
109–115).

W razie gdy jednostka prowadzi więcej niż jeden program określonych świadczeń, jednostka stosuje wymienione
czynności dla każdego istotnego programu odrębnie.
51

W niektórych wypadkach wartości szacunkowe, uśrednione i uproszczenia mogą stanowić wiarygodne przybliżenie
szczegółowych wyliczeń przedstawionych w niniejszym standardzie.
Rozliczanie zwyczajowo oczekiwanego obowiązku

52

Jednostka gospodarcza rozlicza nie tylko swoje prawne zobowiązanie wynikające ze sformalizowanych zasad
programu określonych świadczeń, lecz również wszelkie zwyczajowo oczekiwane zobowiązania, które powstają na
skutek niesformalizowanej praktyki jednostki. Niesformalizowana praktyka powoduje powstanie zwyczajowo
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oczekiwanego obowiązku w wypadku, gdy jednostka nie ma realnej możliwości niezapłacenia świadczeń
pracowniczych. Przykład zwyczajowo oczekiwanego obowiązku stanowi taka sytuacja, gdy zmiana niesformalizowanej praktyki jednostki spowodowałaby niemożliwe do zaakceptowania pogorszenie stosunków z
pracownikami.
53

Sformalizowane zasady funkcjonowania programu określonych świadczeń mogą pozwalać jednostce na
zaprzestanie realizowania obowiązków z tytułu programu. Niemniej jednak jednostce jest zwykle trudno zaprzestać
realizacji programu, jeśli chce zatrzymać pracowników. W związku z tym, w razie braku dowodów na to, że
prawdziwe jest twierdzenie przeciwne, przy rozliczaniu świadczeń po okresie zatrudnienia przyjmuje się, że
jednostka, która obecnie przyrzeka takie świadczenia, będzie tak robić również przez pozostały okres zatrudnienia
pracowników.
Bilans

54

Kwota ujęta jako zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń powinna być kwotą netto wyliczoną w następujący
sposób:
a)

wartość bieżąca zobowiązania z tytułu określonych świadczeń na dzień bilansowy (zob. paragraf 64);

b)

plus wszelkie zyski aktuarialne (minus wszelkie straty aktuarialne) nieujęte ze względu na przyjęcie podejścia
opisanego w paragrafach 92–93;

c)

minus pełna wysokość dotychczas nieujętego kosztu przeszłego zatrudnienia (zob. paragraf 96);

d)

minus wartość godziwa ewentualnych aktywów programu na dzień bilansowy, z których to aktywów
zobowiązania mają zostać bezpośrednio uregulowane (zob. paragrafy 102–104).

55

Wartość bieżąca zobowiązania z tytułu określonych świadczeń to zobowiązanie brutto, tzn. przed odliczeniem
wartości godziwej aktywów programu.

56

Jednostka gospodarcza ustala wartość bieżącą zobowiązań z tytułu określonych świadczeń i wartość godziwą
aktywów programu na tyle często, aby kwoty ujęte w sprawozdaniu finansowym nie różniły się istotnie od kwot,
jakie zostałyby ustalone na dzień bilansowy.

57

W niniejszym standardzie zaleca się jednostkom – nie wprowadzając jednak takiego wymogu – korzystanie z usług
wykwalifikowanego aktuariusza w zakresie wyceny wszelkich istotnych zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie
zatrudnienia. Ze względów praktycznych jednostka może zwrócić się do wykwalifikowanego aktuariusza o
przeprowadzenie szczegółowego ustalenia wysokości zobowiązania przed dniem bilansowym. Niemniej jednak
wyniki takiej wyceny aktualizowane są po każdej istotnej operacji gospodarczej i innych istotnych zmianach
okoliczności (w tym po zmianie cen rynkowych i stóp procentowych), które zaistniały do dnia bilansowego.

58

Kwota ustalona zgodnie z paragrafem 54 może być wartością ujemną (składnikiem aktywów). Jednostka
gospodarcza wycenia tak uzyskany składnik aktywów w wysokości niższej z dwóch kwot:

58A

a)

kwoty ustalonej zgodnie z paragrafem 54; oraz

b)

sumy:
(i)

wszelkich łącznych nieujętych strat aktuarialnych netto i kosztów przeszłego zatrudnienia (zob.
paragrafy 92, 93 i 96); oraz

(ii)

wartości bieżącej korzyści ekonomicznych dostępnych w formie refundacji z programu lub obniżki
przyszłych składek na rzecz programu. Wartość bieżącą tych korzyści ekonomicznych ustala się według
stopy dyskontowej podanej w paragrafie 78.

Zastosowanie paragrafu 58 nie może skutkować ujęciem zysku wyłącznie jako rezultatu straty aktuarialnej lub
kosztów przeszłego zatrudnienia w bieżącym okresie ani ujęciem straty wyłącznie jako rezultatu zysku
aktuarialnego w bieżącym okresie. Z tego względu jednostka ujmuje bezzwłocznie zgodnie z paragrafem 54
następujące pozycje, w zakresie, w jakim powstają one podczas ustalania zgodnie z paragrafem 58 b) składnika
aktywów z tytułu określonych świadczeń:
a)

straty aktuarialne netto bieżącego okresu oraz koszty przeszłego zatrudnienia dla bieżącego okresu, w
zakresie, w jakim przewyższają one zmniejszenie wartości bieżącej korzyści ekonomicznych określonych w
paragrafie 58 b) (ii). Jeśli nie nastąpiła zmiana lub wzrost wartości bieżącej korzyści ekonomicznych, całkowite
straty aktuarialne netto bieżącego okresu i koszty przeszłego zatrudnienia dla bieżącego okresu są
bezzwłocznie ujmowane zgodnie z paragrafem 54;

b)

zyski aktuarialne netto bieżącego okresu po odjęciu kosztów przeszłego zatrudnienia dla bieżącego okresu, w
zakresie, w jakim przewyższają one wzrost wartości bieżącej korzyści ekonomicznych określonych w
paragrafie 58 b) (ii). Jeśli nie nastąpiła zmiana lub spadek wartości bieżącej korzyści ekonomicznych, całkowite
zyski aktuarialne netto bieżącego okresu po odjęciu kosztów przeszłego zatrudnienia dla bieżącego okresu są
bezzwłocznie ujmowane zgodnie z paragrafem 54.
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58B

Paragraf 58A ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy jednostka wykazuje na początku lub końcu okresu
obrotowego nadwyżkę (1) w programie określonych świadczeń i nie może z uwzględnieniem bieżących warunków
programu w pełni odzyskać tej nadwyżki w formie refundacji z programu lub obniżki przyszłych składek na rzecz
programu. W takich przypadkach koszty przeszłego zatrudnienia oraz straty aktuarialne powstałe w okresie,
których ujęcie jest odroczone zgodnie z paragrafem 54, podwyższą kwotę określoną w paragrafie 58 b) (i). Jeśli
wzrost ten nie jest kompensowany przez równy spadek wartości bieżącej korzyści ekonomicznych kwalifikujących
się do ujęcia zgodnie z paragrafem 58 b) (ii), wystąpi wzrost w wartości netto sumy określonej w paragrafie 58 b) i
stąd – w ujętym zysku. Paragraf 58A zabrania ujmowania zysku w takich okolicznościach. Odwrotny rezultat
powstaje w przypadku zysków aktuarialnych, które powstają w okresie, a których ujęcie jest odroczone zgodnie z
paragrafem 54 w zakresie, w jakim zyski aktuarialne zmniejszają skumulowane nieujęte aktuarialne straty. Paragraf 58A zabrania ujmowania strat w takich okolicznościach. Przykłady obrazujące zastosowanie tego paragrafu
zostały przedstawione w załączniku C.

59

Składnik aktywów może powstać wówczas, gdy na rzecz programu określonych świadczeń przekazano zbyt dużo
środków lub, w pewnych wypadkach, gdy ujęto zyski aktuarialne. Jednostka w takich wypadkach ujmuje składnik
aktywów, ponieważ:

60

a)

sprawuje kontrolę nad zasobem, którego istota polega na możliwości wykorzystania nadwyżki w celu
wypracowywania przyszłych korzyści;

b)

kontrola jest wynikiem zdarzeń przeszłych (składek wpłaconych przez jednostkę i pracy wykonanej przez
pracownika); oraz

c)

przyszłe korzyści ekonomiczne są dostępne jednostce w postaci obniżki przyszłych składek lub refundacji w
formie pieniężnej, bezpośrednio do jednostki lub na poczet innego programu wykazującego niedobór.

Przyjęcie limitu określonego w paragrafie 58 b) nie zwalnia z konieczności stosowania zasady opóźnionego
ujmowania niektórych strat aktuarialnych (zob. paragrafy 92 i 93) i niektórych kosztów przeszłego zatrudnienia
(zob. paragraf 96), innych niż te, o których mowa w paragrafie 58 A. Przyjęcie tego limitu znosi jednak przejściową
możliwość określoną w paragrafie 155 b). Paragraf 120A f) (iii) wymaga od jednostki, aby ujawniała informacje o
wszelkich wielkościach nieujętych jako składnik aktywów właśnie z uwagi na limit określony w paragrafie 58 b).

Przykład ilustrujący paragraf 60
Program określonych świadczeń charakteryzują następujące dane:
Wartość bieżąca zobowiązania
Wartość godziwa aktywów programu

1 100
(1 190)
(90)

Nieujęte straty aktuarialne

(110)

Nieujęte koszty przeszłego zatrudnienia

(70)

Nieujęte zwiększenie zobowiązania przy pierwszym zastosowaniu standardu
zgodnie z paragrafem 155 b)

(50)

Wartość ujemna ustalona zgodnie z paragrafem 54
Wartość bieżąca dostępnych przyszłych refundacji i obniżek przyszłych składek

(320)
90

Limit określony w paragrafie 58 b) oblicza się w następujący sposób:
Nieujęte straty aktuarialne

110

Nieujęte koszty przeszłego zatrudnienia

70

Wartość bieżąca dostępnych przyszłych refundacji i obniżek przyszłych składek

90

Limit

270

270 jest mniejsze od 320, w związku z czym jednostka ujmuje składnik aktywów w kwocie 270 i ujawnia informacje o
tym, że zastosowanie limitu spowodowało obniżenie wartości bilansowej składnika aktywów o 50 (zob. paragraf 120A f) (iii)).

(1)

Nadwyżka to część wartości godziwej aktywów programu ponad bieżącą wartość zobowiązania z tytułu określonych świadczeń.
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Zysk lub strata
61

62

Jednostka ujmuje w zysku lub stracie łączną sumę poniższych kwot, z wyjątkiem sytuacji, gdy inny standard
wymaga lub dopuszcza ich uwzględnienie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia składnika aktywów:
a)

koszty bieżącego zatrudnienia (zob. paragrafy 63–91);

b)

koszty odsetek (zob. paragraf 82);

c)

przewidywany zwrot z aktywów programu (zob. paragraf 105–107) oraz z ewentualnych praw do
rekompensaty (zob. paragraf 104A);

d)

aktuarialne zyski lub straty, zgodnie z wymogami zasad (polityki) rachunkowości jednostki (zob. paragraf 92–
93D);

e)

koszty przeszłego zatrudnienia (zob. paragraf 96);

f)

wpływ ewentualnych ograniczeń lub rozliczeń programu (zob. paragrafy 109–110); oraz

g)

skutek ograniczenia, o którym mowa w paragrafie 58 b), chyba że jest ujęty poza zyskiem lub stratą zgodnie z
paragrafem 93C.

Inne standardy wymagają uwzględniania pewnych kosztów świadczeń pracowniczych w koszcie wytworzenia takich
aktywów, jak zapasy lub rzeczowe aktywa trwałe (zob. MSR 2 Zapasy i MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe). Wszelkie
koszty świadczeń po okresie zatrudnienia uwzględnione w koszcie wytworzenia takich aktywów obejmują
odpowiednią część składników wymienionych w paragrafie 61.
Ujmowanie i wycena: wartość bieżąca zobowiązań z tytułu określonych świadczeń i kosztów bieżącego
zatrudnienia

63

Na ostateczne koszty programu określonych świadczeń może wpływać wiele zmiennych, takich jak końcowe
wynagrodzenie, rotacja i umieralność pracowników, tendencje kształtujące wysokość kosztów leczenia oraz – w
wypadku programów funkcjonujących za pośrednictwem funduszu – zyski z inwestowania aktywów programu.
Ostateczne koszty programu są niepewne i jest prawdopodobne, że niepewność ta występować będzie przez dłuższy
okres. W celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia i związanych z
tym kosztów bieżącego zatrudnienia, konieczne jest:
a)

zastosowanie metody wyceny aktuarialnej (zob. paragrafy 64–66);

b)

przyporządkowanie świadczenia do poszczególnych okresów zatrudnienia (zob. paragrafy 67–71); oraz

c)

przyjęcie założeń aktuarialnych (zob. paragrafy 72–91).

Metoda wyceny aktuarialnej
64

Jednostka gospodarcza stosuje metodę prognozowanych uprawnień jednostkowych, aby ustalić wartość bieżącą
swoich zobowiązań z tytułu określonych świadczeń oraz związanych z nimi kosztów bieżącego zatrudnienia oraz –
tam, gdzie ma to zastosowanie – kosztów przeszłego zatrudnienia.

65

Zgodnie z metodą prognozowanych uprawnień jednostkowych (czasami znana pod nazwą metody świadczeń
narosłych w stosunku do stażu pracy lub metody „świadczenie/staż pracy”) każdy okres wykonywania pracy jest
postrzegany jako powodujący powstanie dodatkowej jednostki uprawnienia do świadczeń (zob. paragrafy 67–71) i
każda jednostka uprawnienia do świadczeń wyliczana jest oddzielnie przed wejściem w skład ostatecznego
zobowiązania (zob. paragrafy 72–91).

Przykład ilustrujący paragraf 65
Zryczałtowane świadczenie płatne jest w momencie rozwiązania stosunku pracy i odpowiada 1 %
końcowego wynagrodzenia za każdy rok pracy. Wynagrodzenie w roku 1 wynosi 10 000 i zakłada się, że
będzie ono wzrastało o 7 % (procent składany) każdego roku. W stosunku rocznym stosuje się stopę
dyskontową równą 10 %. Poniższa tabela pokazuje, jak narasta kwota zobowiązania wobec pracownika,
który zgodnie z oczekiwaniami odejdzie z końcem roku 5, zakładając, że nie występują zmiany założeń
aktuarialnych. Dla uproszczenia, w przykładzie pominięto dodatkowe korekty, których wprowadzenie
byłoby potrzebne dla odzwierciedlenia prawdopodobieństwa, że pracownik może odejść z jednostki
wcześniej lub później.
Rok

Świadczenia przyporządkowane do:
— lat ubiegłych
— bieżącego roku (1 % końcowego wynagrodzenia)
— bieżącego roku i lat ubiegłych
Saldo początkowe zobowiązania
Odsetki 10 %

1

2

3

4

5

0
131

131
131

262
131

393
131

524
131

131
—
—

262
89
9

393
196
20

524
324
33

655
476
48
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Rok

1

Koszty bieżącego zatrudnienia
Saldo końcowe zobowiązania

2

89
89

29.11.2008
3

98
196

4

108
324

5

119
476

131
655

Uwaga:

66

1.

Saldo początkowe zobowiązania jest wartością bieżącą świadczenia przyporządkowanego do lat ubiegłych

2.

Koszty bieżącego zatrudnienia są wartością bieżącą świadczenia przyporządkowanego do bieżącego roku.

3.

Saldo końcowe zobowiązania jest wartością bieżącą świadczenia przyporządkowaną do roku bieżącego i do lat
ubiegłych.

Jednostka dyskontuje całość swojego zobowiązania z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia, nawet jeśli część
tego zobowiązania należna jest w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego.

Przyporządkowanie świadczeń do poszczególnych okresów zatrudnienia
67

68

Ustalając wartość bieżącą zobowiązań z tytułu określonych świadczeń oraz związanych z nimi kosztów bieżącego
zatrudnienia oraz, tam, gdzie ma to zastosowanie, kosztów przeszłego zatrudnienia, jednostka przyporządkowuje
świadczenia do poszczególnych okresów zatrudnienia zgodnie ze wzorem przyjętym w programie świadczeń. Jeśli
jednak praca w latach późniejszych prowadzić będzie do istotnie wyższego poziomu świadczeń niż w latach
wcześniejszych, jednostka przyporządkowuje świadczenie metodą liniową, począwszy od:
a)

dnia, gdy praca wykonywana przez pracownika uprawniła go do świadczeń w ramach programu świadczeń
(niezależnie od tego, czy świadczenia te są uzależnione od dalszej pracy, czy też nie); aż do

b)

dnia, począwszy od którego dalsza praca wykonywana przez pracownika nie będzie prowadziła do powstania
istotnej kwoty dodatkowych świadczeń w ramach programu, poza kwotą wynikającą ze wzrostu
wynagrodzeń.

W metodzie prognozowanych uprawnień jednostkowych od jednostki wymaga się, aby przyporządkowała
świadczenia do okresu bieżącego (w celu ustalenia kosztów bieżącego zatrudnienia) oraz do okresu bieżącego i
okresów ubiegłych (w celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązań z tytułu określonych świadczeń). Jednostka
przyporządkowuje świadczenia do okresów, w których powstaje zobowiązanie do zapewnienia świadczeń po
okresie zatrudnienia. Zobowiązanie powstaje w miarę wykonywania pracy przez pracownika w zamian za
świadczenia po okresie zatrudnienia, których wypłaty jednostka spodziewa się w przyszłych okresach
sprawozdawczych. Techniki aktuarialne pozwalają jednostce na ustalenie wysokości zobowiązania na tyle
wiarygodnie, aby uzasadnić jego ujęcie.

Przykłady ilustrujące paragraf 68
1.

Program określonych świadczeń przewiduje w momencie rozwiązania stosunku pracy wypłatę
zryczałtowanego świadczenia w wysokości 100 za każdy rok zatrudnienia.
Świadczenie w kwocie 100 jest przyporządkowywane do każdego roku. Koszty bieżącego zatrudnienia mają
wartość bieżącą równą 100. Wartością bieżącą zobowiązania z tytułu określonego świadczenia jest iloczyn
wartości bieżącej 100 oraz liczby lat pracy do dnia bilansowego.
Jeśli świadczenie jest płatne w momencie odejścia pracownika z jednostki, koszty bieżącego zatrudnienia i wartość
bieżąca zobowiązania z tytułu określonych świadczeń zależą od terminu, w którym oczekuje się odejścia
pracownika. W związku z tym, ze względu na wpływ dyskontowania, kwoty te są niższe niż te, jakie zostałyby
ustalone, gdyby pracownik odszedł z dniem bilansowym.

2.

Program przewiduje miesięczną emeryturę w wysokości 0,2 % końcowego wynagrodzenia za każdy
rok zatrudnienia. Emeryturę wypłaca się od momentu ukończenia 65 roku życia.
Świadczenie równe wartości bieżącej – na przewidywany dzień przejścia na emeryturę – miesięcznej emerytury w
wysokości 0,2 % oszacowanego końcowego wynagrodzenia, płatnej od przewidywanego dnia przejścia na
emeryturę do przewidywanego dnia śmierci, przyporządkowywane do każdego roku pracy. Koszty bieżącego
zatrudnienia stanowią wartość bieżącą tego świadczenia. Wartość bieżąca zobowiązania z tytułu określonych
świadczeń jest iloczynem wartości bieżącej miesięcznych wypłat emerytur w wysokości 0,2 % końcowego
wynagrodzenia i liczby lat pracy do dnia bilansowego. Koszty bieżącego zatrudnienia i wartość bieżącą
zobowiązań z tytułu określonych świadczeń dyskontuje się, ponieważ wypłata emerytury rozpocznie się w wieku
lat 65.
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Praca wykonywana przez pracownika powoduje powstanie zobowiązania z tytułu programu określonych świadczeń
nawet wówczas, gdy uzyskanie świadczeń jest uzależnione od przyszłego zatrudnienia (innymi słowy, uprawnienia
do nich nie są nabyte). Praca przed dniem nabycia uprawnienia do świadczeń pracowniczych powoduje powstanie
zwyczajowo oczekiwanego obowiązku, ponieważ z każdym kolejnym dniem bilansowym wymiar przyszłej pracy,
jaką będzie musiał wykonać pracownik, aby uzyskać uprawnienia, będzie malała. Ustalając zobowiązanie z tytułu
określonego świadczenia, jednostka uwzględnia prawdopodobieństwo tego, że niektórzy pracownicy mogą nie
spełnić warunków prowadzących do nabycia uprawnień. Analogicznie, mimo że niektóre świadczenia po okresie
zatrudnienia – na przykład świadczenia opieki medycznej po okresie zatrudnienia – stają się należne dopiero
wówczas, gdy ustalone zdarzenie nastąpi, gdy pracownik nie jest już zatrudniony, zobowiązanie pojawia się, gdy
pracownik wykonuje pracę, która spowoduje uzyskanie przez niego uprawnień do świadczenia, jeśli ustalone
zdarzenie nastąpi. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia wpływa na ustalenie wysokości zobowiązania, ale
nie determinuje tego, czy zobowiązanie istnieje, czy też nie.

Przykłady ilustrujące paragraf 69
1.

Z programu wypłaca się świadczenie w wysokości 100 za każdy rok pracy. Uprawnienia do
świadczenia nabywa się po dziesięciu latach pracy.
Świadczenie w kwocie 100 jest przyporządkowywane do każdego roku. Przez pierwszych dziesięć lat koszty
bieżącego zatrudnienia i wartość bieżąca zobowiązania odzwierciedlają prawdopodobieństwo tego, że pracownik
może nie osiągnąć dziesięcioletniego stażu pracy.

2.

Z programu wypłaca się świadczenie w wysokości 100 za każdy rok wykonywania pracy, z
wyjątkiem lat przepracowanych przed ukończeniem 25 roku życia. Uprawnienia do świadczenia
nabywa się niezwłocznie.
Nie przyporządkowuje się żadnych świadczeń pracy przed ukończeniem przez pracownika 25 roku życia,
ponieważ praca przed upływem tej daty nie prowadzi do nabycia uprawnień do świadczeń (warunkowych lub
bezwarunkowych). Świadczenie w wysokości 100 jest przyporządkowywane do każdego kolejnego roku.

70

Wysokość zobowiązania rośnie do dnia, gdy dalsza praca wykonywana przez pracownika nie prowadzi już do
żadnych istotnych, dodatkowych świadczeń. W związku z tym całe świadczenie jest przyporządkowane do okresów
kończących się tego dnia lub przed tym dniem. Świadczenie jest przyporządkowywane do poszczególnych okresów
obrotowych zgodnie ze wzorem przyjętym w programie świadczeń. Jeśli jednak praca wykonywana przez
pracownika w latach późniejszych doprowadzi do istotnie wyższego poziomu świadczenia niż praca wykonywana
w latach wcześniejszych, jednostka przyporządkowuje świadczenie metodą liniową do dnia, gdy dodatkowa praca
przestanie już prowadzić do istotnych dodatkowych świadczeń. Jest tak dlatego, ponieważ to praca wykonywana
przez pracownika przez cały okres doprowadzi ostatecznie do świadczenia w tej wyższej kwocie.

Przykłady ilustrujące paragraf 70
1.

Z programu wypłaca się zryczałtowane świadczenie w wysokości 1 000, do którego uprawnienia
pracownicy nabywają po dziesięciu latach pracy. W programie nie przewidziano dodatkowych
świadczeń za kolejne lata pracy.
Świadczenie w kwocie 100 (1 000 podzielone przez 10) przyporządkowywane jest każdemu z pierwszych
dziesięciu lat. Koszty bieżącego zatrudnienia w każdym z pierwszych dziesięciu lat odzwierciedlają
prawdopodobieństwo tego, że pracownik może nie osiągnąć dziesięcioletniego stażu pracy. Kolejnym latom nie
przyporządkowuje się żadnych świadczeń.

2.

Z programu wypłaca się zryczałtowane świadczenie w wysokości 2 000 wszystkim pracownikom,
którzy są nadal zatrudnieni i ukończyli 55 lat po dwudziestu latach pracy lub gdy są nadal
zatrudnieni i ukończyli 65 lat, niezależnie od długości stażu pracy.
Pracownicy, którzy podjęli pracę przed 35 rokiem życia, nabywają uprawnienia do świadczeń w ramach programu
w wieku 35 lat (pracownik mógł odejść w wieku 30 lat, potem wrócić w wieku 33 lat bez żadnych skutków dla
poziomu świadczeń lub ich rozłożenia w czasie). Świadczenia są uzależnione od kontynuacji pracy. Ponadto praca
po ukończeniu 55 lat nie będzie prowadziła do uzyskania istotnej kwoty dodatkowych świadczeń. W przypadku
tych pracowników jednostka przyporządkowuje świadczenie równe 100 (2 000 podzielone przez 20) do każdego
roku, począwszy od ukończenia przez pracowników 35 roku życia, a skończywszy na ukończeniu przez nich
55 lat.
W przypadku pracowników, którzy podjęli pracę między 35 a 45 rokiem życia, praca dłuższa niż
dwudziestoletnia nie będzie prowadziła do uzyskania istotnej kwoty dodatkowych świadczeń. W przypadku tych
pracowników jednostka przyporządkowuje świadczenie równe 100 (2 000 podzielone przez 20) do każdego z
pierwszych 20 lat.
W przypadku pracownika, który podjął pracę w wieku 55 lat, praca wykraczająca poza okres dziesięciu lat nie
będzie prowadziła do uzyskania istotnej kwoty dodatkowych świadczeń. W przypadku tego pracownika jednostka
przyporządkowuje świadczenie równe 200 (2 000 podzielone przez 10) do każdego z pierwszych dziesięciu lat.
W przypadku wszystkich pracowników koszty bieżącego zatrudnienia i wartość bieżąca zobowiązań
odzwierciedlają prawdopodobieństwo tego, że pracownik może nie osiągnąć koniecznego stażu pracy.
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Program opieki medycznej po okresie zatrudnienia zwraca pracownikowi 40 % kosztów leczenia po
okresie zatrudnienia, jeśli pracownik odejdzie z jednostki po okresie pracy dłuższym niż dziesięć i
krótszym niż dwadzieścia lat, i 50 % tych kosztów, jeśli pracownik odejdzie po okresie dwudziestu i
więcej lat pracy.
Zgodnie ze wzorem służącym do ustalenia świadczenia stosowanym w programie jednostka przyporządkowuje
4 % wartości bieżącej przewidywanych kosztów leczenia (40 % podzielone przez dziesięć) do każdego roku z
pierwszych dziesięciu lat i 1 % (10 % podzielone przez 10) do każdego roku z drugiej dekady przepracowanych
lat. Koszty bieżącego zatrudnienia w każdym roku odzwierciedlają prawdopodobieństwo tego, że pracownik może
nie osiągnąć stażu koniecznego do uzyskania części lub całości świadczenia. W przypadku pracowników, których
odejścia oczekuje się przed upływem dziesięciu lat, nie przyporządkowuje się żadnych świadczeń.

4.

Program opieki medycznej po okresie zatrudnienia zwraca pracownikowi 10 % kosztów leczenia po
okresie zatrudnienia, jeśli pracownik odejdzie z jednostki po okresie pracy dłuższym niż dziesięć i
krótszym niż dwadzieścia lat, i 50 % tych kosztów, jeśli pracownik odejdzie po okresie dwudziestu i
więcej lat pracy.
Praca w latach późniejszych doprowadzi do istotnie wyższego poziomu świadczenia niż w latach wcześniejszych.
W związku z tym, w przypadku pracowników, których odejścia oczekuje się po dwudziestu lub więcej latach,
jednostka przyporządkowuje świadczenia metodą liniową opisaną w paragrafie 68. Praca po dwudziestym roku
zatrudnienia nie doprowadzi do uzyskania istotnej kwoty dodatkowych świadczeń. W związku z tym świadczenie
przyporządkowane do każdego z pierwszych dwudziestu lat równa się 2,5 % wartości bieżącej przewidywanych
kosztów leczenia (50 % podzielone przez dwadzieścia).
W przypadku pracowników, których odejścia oczekuje się pomiędzy dziesiątym a dwudziestym rokiem pracy,
świadczenie przyporządkowane do każdego z pierwszych dziesięciu lat równa się 1 % wartości bieżącej
przewidywanych kosztów leczenia. W przypadku tych pracowników nie przyporządkowuje się żadnego
świadczenia do pracy w okresie między końcem dziesiątego roku pracy i przewidywanym terminem odejścia
pracowników z jednostki.
W przypadku pracowników, których odejścia oczekuje się przed upływem dziesięciu lat, nie przyporządkowuje się
żadnych świadczeń.

71

Gdy kwota świadczenia stanowi stały odsetek końcowego wynagrodzenia za każdy rok pracy, przyszły wzrost
wynagrodzenia wpłynie na kwotę wymaganą do wywiązania się ze zobowiązania z tytułu pracy wykonywanej przed
dniem bilansowym, lecz nie spowoduje powstania dodatkowego zobowiązania. W związku z tym:
a)

na potrzeby paragrafu 67 b) wzrost wynagrodzeń nie prowadzi do dodatkowych świadczeń, nawet jeśli kwota
świadczeń jest zależna od końcowego wynagrodzenia; oraz

b)

kwota świadczenia przyporządkowana do każdego okresu stanowi stały odsetek wynagrodzenia, z którym
świadczenie jest powiązane.

Przykład ilustrujący paragraf 71
Pracownicy są uprawnieni do świadczenia w wysokości 3 % końcowego wynagrodzenia za każdy rok pracy
przed ukończeniem 55 lat.
Świadczenie w wysokości 3 % oszacowanego wynagrodzenia końcowego jest przyporządkowywane do każdego roku aż
do 55 roku życia. Wtedy właśnie dodatkowa praca wykonywana przez pracownika nie doprowadzi do istotnej kwoty
dodatkowych świadczeń w ramach programu. Nie przyporządkowuje się świadczenia do lat następujących po
przekroczeniu przez pracownika tego wieku.

Założenia aktuarialne
72

Założenia aktuarialne powinny być bezstronne i wzajemnie dopasowane (spójne).

73

Założenia aktuarialne stanowią najlepsze możliwe oszacowanie zmiennych dokonane przez jednostkę. Zmienne te
określą ostateczny koszt zapewnienia świadczeń po okresie zatrudnienia. Do założeń aktuarialnych zalicza się:
a)

założenia demograficzne dotyczące przyszłych cech charakteryzujących aktualnie zatrudnionych i byłych
pracowników (i osoby będące na ich utrzymaniu), którzy są uprawnieni do świadczeń. Założenia
demograficzne odnoszą się do następujących kwestii:
(i)

umieralność, zarówno w trakcie zatrudnienia, jak i po jego upływie;

(ii)

wskaźniki rotacji pracowników, niezdolności do pracy i wcześniejszego przechodzenia na emeryturę;

(iii)

odsetek uczestników programu posiadających osoby na utrzymaniu, które uzyskają uprawnienia do
świadczeń; oraz

(iv)

wskaźniki roszczeń w ramach programu opieki medycznej; oraz
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b)

założenia finansowe dotyczące takich zagadnień, jak:
(i)

stopa dyskontowa (zob. paragrafy 78–82);

(ii)

poziom przyszłego wynagrodzenia i przyszłych świadczeń (zob. paragrafy 83–87);

(iii)

w przypadku świadczeń medycznych, przyszłych kosztów leczenia, łącznie z kosztami obsługi roszczeń
i płatności świadczeń (o ile jest to pozycja istotna) (zob. paragrafy 88–91); oraz

(iv)

przewidywana stopa zwrotu z aktywów programu (zob. paragrafy 105–107).

74

Założenia aktuarialne są bezstronne, jeśli nie są ani nieostrożne, ani nadmiernie ostrożne (zachowawcze).

75

Założenia aktuarialne są wzajemnie dopasowane (spójne), jeśli odzwierciedlają relacje ekonomiczne pomiędzy
takimi czynnikami, jak inflacja, stopy wzrostu wynagrodzeń, zwrot z aktywów programu i stopy dyskontowe. Na
przykład we wszystkich założeniach, które zależą od konkretnego poziomu inflacji (takich jak założenia dotyczące
stóp procentowych oraz wzrostu wynagrodzeń i świadczeń), w którymkolwiek z przyszłych okresów przyjmuje się
taki sam poziom inflacji.

76

Jednostka ustala stopę dyskontową i inne założenia finansowe w wartościach nominalnych (podanych), chyba że
oszacowania w wartościach realnych (skorygowanych o inflację) są bardziej wiarygodne – na przykład – w
warunkach hiperinflacji (zob. MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji) lub gdy świadczenie jest
indeksowane i istnieje rozwinięty rynek indeksowanych obligacji w tej samej walucie i tym samym terminie wykupu.

77

Założenie finansowe opiera się na określanych na dzień bilansowy rynkowych oczekiwaniach odnoszących się do
okresu, w którym przewiduje się uregulowanie zobowiązań.

Założenia aktuarialne: stopa dyskontowa
78

Stopę stosowaną do dyskontowania zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia (zarówno
realizowanych za pośrednictwem funduszu, jak i bez funduszu) ustala się na podstawie występujących na dzień
bilansowy rynkowych stóp zwrotu z wysoko ocenianych obligacji przedsiębiorstw. W krajach, w których brak jest
rozwiniętego rynku takich obligacji, stosuje się występujące nadzień bilansowy rynkowe stopy zwrotu z obligacji
skarbowych. Waluta i termin wykupu obligacji przedsiębiorstw i obligacji skarbowych powinny być zgodne z walutą
i szacunkowym terminem realizacji zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia.

79

Jednym z założeń aktuarialnych o istotnym znaczeniu jest stopa dyskontowa. Stopa dyskontowa odzwierciedla
wartość pieniądza w czasie, ale nie ryzyko aktuarialne lub inwestycyjne. Ponadto stopa dyskontowa nie
odzwierciedla konkretnie związanego z daną jednostką ryzyka kredytowego, jakie ponoszą wierzyciele jednostki, ani
ryzyka tego, że przyszłość może się różnić od założeń aktuarialnych.

80

Stopa dyskontowa odzwierciedla przewidywane rozłożenie w czasie płatności świadczenia. W praktyce jednostka
często osiąga ten cel poprzez stosowanie tylko jednej średniej ważonej stopy dyskontowej, która odzwierciedla
przewidywane rozłożenie w czasie i poziom płatności świadczeń oraz walutę, w jakiej będzie należało wypłacić
świadczenia.

81

W niektórych wypadkach może nie istnieć rozwinięty rynek obligacji o odpowiednio odległym terminie wykupu,
który odpowiadałby szacowanemu terminowi płatności wszystkich świadczeń. W takich wypadkach, w celu
zdyskontowania płatności o krótszym terminie wymagalności, jednostka stosuje bieżące stopy rynkowe dotyczące
odpowiedniego terminu wykupu, a w celu zdyskontowania płatności o dłuższym terminie wymagalności – szacuje
stopę dyskontową poprzez ekstrapolację bieżących stóp rynkowych wzdłuż krzywej rentowności. Jest mało
prawdopodobne, aby łączna wartość bieżąca zobowiązania z tytułu określonych świadczeń była szczególnie
wrażliwa na stopę dyskontową stosowaną do tej części świadczenia, która będzie podlegała zapłacie po upływie
końcowego terminu wykupu dostępnych na rynku obligacji przedsiębiorstw i obligacji skarbowych.

82

Koszty odsetek wylicza się, mnożąc stopę dyskontową ustaloną na początku okresu przez wartość bieżącą
zobowiązania z tytułu określonych świadczeń dotyczącego całego okresu, z uwzględnieniem wszelkich istotnych
zmian zobowiązania. Wartość bieżąca zobowiązania będzie się różniła od zobowiązania ujętego w bilansie,
ponieważ zobowiązanie ujmowane jest po odjęciu wartości godziwej aktywów programu świadczeń i ze względu na
to, że niektóre zyski i straty aktuarialne oraz część kosztów przeszłego zatrudnienia nie jest ujmowana
niezwłocznie. [Załącznik A ilustruje między innymi sposób wyliczenia kosztów odsetek].
Założenia aktuarialne: wynagrodzenia, świadczenia i koszty leczenia

83

Zobowiązania z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia wylicza się za pomocą metody odzwierciedlającej:
a)

szacunkowy przyszły wzrost wynagrodzeń;

b)

świadczenia określone w warunkach programu (lub wynikające z wszelkich zwyczajowo oczekiwanych
zobowiązań, które wykraczają poza te warunki) na dzień bilansowy; oraz
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c)

szacunkowe przyszłe zmiany poziomu świadczeń państwowych, które wpływają na świadczenia podlegające
zapłacie na podstawie programu określonych świadczeń wtedy i tylko wtedy, gdy:
(i)

zmiany te zostały wprowadzone w życie przed dniem bilansowym; lub

(ii)

dotychczasowe doświadczenia lub inne wiarygodne dowody wskazują na to, że te świadczenia
państwowe zmieniać się będą w dający się przewidzieć sposób, na przykład w zależności od przyszłych
zmian ogólnego poziomu cen lub ogólnego poziomu wynagrodzeń.

84

W szacunkach przyszłych wynagrodzeń bierze się pod uwagę inflację, wysługę lat, awanse i inne znaczące czynniki,
takie jak podaż i popyt na rynku pracy.

85

Jeśli zgodnie ze sformalizowanymi zasadami funkcjonowania programu (lub zwyczajowo oczekiwanym
zobowiązaniem wykraczającym poza te zasady) jednostka obowiązana jest do zmiany świadczeń w przyszłych
okresach, przy ustaleniu wysokości zobowiązania uwzględnia się te zmiany. Jest tak na przykład, gdy:

86

a)

jednostka zwykła była w przeszłości zwiększać świadczenia, na przykład w celu łagodzenia skutków inflacji, a
przy tym nic nie wskazuje na to, aby praktyka ta miała ulec zmianie w przyszłości; lub

b)

zyski aktuarialne zostały już ujęte w sprawozdaniu finansowym i jednostka obowiązana jest na podstawie
sformalizowanych zasad funkcjonowania programu (lub zwyczajowo oczekiwanego obowiązku wykraczającego poza te zasady) lub na mocy prawa do wykorzystania nadwyżki uzyskanej w programie na rzecz
uczestników programu (zob. paragraf 98 c)).

W założeniach aktuarialnych nie uwzględnia się zmian przyszłych świadczeń, które nie są przewidziane w
sformalizowanych zasadach funkcjonowania programu (lub nie stanowią zwyczajowo oczekiwanego obowiązku) na
dzień bilansowy. Takie zmiany skutkują:
a)

powstaniem kosztów przeszłego zatrudnienia w zakresie, w jakim powodują one zmianę świadczeń za pracę
wykonywaną przed zmianą; oraz

b)

powstaniem kosztów bieżącego zatrudnienia za okresy po zmianie, jeżeli powodują one zmianę świadczeń za
pracę wykonywaną po zmianie.

87

Niektóre świadczenia po okresie zatrudnienia są powiązane z takimi zmiennymi, jak poziom państwowych
świadczeń emerytalnych lub państwowej opieki medycznej. Przy ustalaniu wysokości takich świadczeń uwzględnia
się przewidywane zmiany takich zmiennych na podstawie dotychczasowych doświadczeń i innych wiarygodnych
źródeł.

88

W założeniach dotyczących kosztów leczenia uwzględnia się szacunkowe przyszłe zmiany kosztów usług
medycznych, wynikające zarówno z inflacji, jak i ze zmian wpływających konkretnie na koszty leczenia.

89

Wycena świadczeń medycznych po okresie zatrudnienia wymaga przyjęcia pewnych założeń dotyczących poziomu i
częstotliwości przyszłych roszczeń i kosztów spełnienia tych roszczeń. Jednostka szacuje przyszłe koszty leczenia na
podstawie danych uwzględniających jej własne doświadczenia, wzbogaconych – w razie potrzeby – o dane
historyczne z innych jednostek, zakładów ubezpieczeń, dostawców usług medycznych i innych źródeł. W
szacowaniu przyszłych kosztów leczenia uwzględnia się wpływ postępu technicznego, zmian w sposobie
wykorzystania środków opieki medycznej, sposobów świadczenia usług oraz zmian stanu zdrowia uczestników
programu świadczeń.

90

Poziom i częstotliwość zgłaszania roszczeń są szczególnie wrażliwe na takie czynniki, jak wiek, stan zdrowia i płeć
pracowników (oraz osób pozostających na ich utrzymaniu), i mogą być również zależne od innych czynników, na
przykład takich, jak położenie geograficzne. W związku z tym dane historyczne są korygowane w takim stopniu, w
jakim struktura demograficzna populacji różni się od populacji, stanowiącej podstawę zgromadzonych danych
historycznych. Dane historyczne koryguje się również w wypadku posiadania wiarygodnych dowodów na to, że
występujące w przeszłości tendencje przestaną występować.

91

Niektóre programy opieki medycznej po okresie zatrudnienia nakładają na pracowników obowiązek wnoszenia
wpłat na pokrycie kosztów leczenia objętych programem. Szacując przyszłe koszty leczenia, uwzględnia się wszelkie
takie wpłaty, na podstawie zasad funkcjonowania programu na dzień bilansowy (lub na podstawie zwyczajowo
oczekiwanego obowiązku wykraczającego poza te zasady). Zmiany wpłat wnoszonych przez pracowników
powodują powstawanie kosztów przeszłego zatrudnienia lub, jeśli ma to zastosowanie, ograniczenie programu
świadczeń. Koszty realizacji roszczeń mogą zostać ograniczone dzięki świadczeniom państwowym lub
świadczeniom innych dostawców usług medycznych (zob. paragrafy 83 c) i 87).
Zyski i straty aktuarialne

92

Ustalając zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń zgodnie z paragrafem 54, jednostka zgodnie z paragrafem
58A ujmuje (określoną na podstawie paragrafu 93) część zysków i strat aktuarialnych jako przychody lub koszty,
jeśli wartość netto skumulowanych nieujętych zysków i strat aktuarialnych na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego przekraczała wyższą z następujących dwóch wielkości:
a)

10 % wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń na ten dzień (przed odliczeniem
aktywów programu); oraz
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b)

10 % wartości godziwej aktywów programu na ten dzień.

Limity te wylicza się i stosuje oddzielnie dla każdego programu określonych świadczeń.
93

Część zysków i strat aktuarialnych, która ma zostać ujęta w odniesieniu do każdego programu określonych
świadczeń, jest ilorazem nadwyżki ustalonej zgodnie z paragrafem 92 i przewidywanego średniego pozostałego
okresu zatrudnienia pracowników objętych tym programem. Jednostka gospodarcza może jednak przyjąć
jakąkolwiek systematyczną metodę, która będzie skutkowała szybszym ujęciem zysków i strat aktuarialnych, pod
warunkiem że te same zasady są stosowane zarówno do zysków, jak i do strat, oraz że są one stosowane w sposób
ciągły w kolejnych okresach. Jednostka może takie systematyczne metody stosować również wówczas, gdy
wysokość zysków i strat aktuarialnych mieści się w ramach limitów określonych paragrafie 92.

93A

Jeśli zgodnie z paragrafem 93 jednostka przyjmuje politykę ujmowania zysków i strat aktuarialnych w okresie, w
którym one powstały, może ujmować je poza zyskiem lub stratą, zgodnie z paragrafami 93B–93D, pod warunkiem
że czyni tak w przypadku:
a)

wszystkich programów określonych świadczeń; oraz

b)

wszystkich jej zysków i strat aktuarialnych.

93B

Zyski i straty aktuarialne nieujęte w zysku lub stracie, co dopuszcza paragraf 93A, prezentuje się w zestawieniu
zmian w kapitale własnym w części zatytułowanej „Zestawienie dotyczące ujętych przychodów lub kosztów”, w
której wykazuje się tylko pozycje wymienione w paragrafie 96 MSR 1 (zaktualizowanym w 2003 r.). Jednostka nie
prezentuje zysków i strat aktuarialnych w zestawieniu zmian w kapitale własnym w układzie tabelarycznym, o czym
mówi paragraf 101 MSR 1, ani też w żadnym innym układzie obejmującym pozycje określone w paragrafie 97
MSR 1.

93C

Jednostka ujmująca zyski i straty aktuarialne zgodnie z paragrafem. 93A ujmuje również wszelkie korekty
wynikające z ograniczenia, o którym mowa w paragrafie 58 b), poza zyskiem lub stratą w zestawieniu ujętych
przychodów lub kosztów.

93D

Zyski i straty oraz korekty wynikające z limitu, o którym mowa w paragrafie 58 b), które ujęto bezpośrednio w
zestawieniu ujętych przychodów i kosztów, ujmuje się niezwłocznie w niepodzielonym wyniku lat ubiegłych. Nie
należy ich ujmować w zysku lub stracie kolejnego okresu.

94

Zyski i straty aktuarialne mogą wynikać ze wzrostu lub obniżenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu
określonych świadczeń lub wartości aktywów programu. Wśród przyczyn powstawania zysków i strat aktuarialnych
znajdują się:

95

a)

nieoczekiwanie wysokie lub nieoczekiwanie niskie wskaźniki rotacji pracowników, wcześniejszego
przechodzenia na emeryturę, śmiertelności, wzrostu wynagrodzeń, świadczeń (jeśli sformalizowane lub
zwyczajowo oczekiwane warunki programu przewidują podwyższanie świadczeń ze względu na inflację) lub
kosztów leczenia;

b)

wpływ zmian oszacowań dotyczących wskaźników rotacji pracowników, wcześniejszego przechodzenia na
emeryturę, umieralności, wzrostu wynagrodzeń, świadczeń (jeśli sformalizowane lub zwyczajowo oczekiwane
zasady funkcjonowania programu przewidują podwyższanie świadczeń ze względu na inflację) lub kosztów
leczenia;

c)

wpływ zmian stopy dyskontowej; oraz

d)

różnice pomiędzy rzeczywistym zwrotem z aktywów programu a przewidywanym zwrotem z aktywów
programu (zob. paragrafy 105–107).

W dłuższym okresie zyski i straty aktuarialne mogą się nawzajem kompensować. W związku z tym oszacowania
zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia można przedstawiać jako przedział wokół najbardziej
właściwego oszacowania. Jednostka może, lecz nie musi, ujmować zyski i straty aktuarialne, które znajdą się w tym
przedziale. W niniejszym standardzie od jednostki wymaga się, aby ujmowała co najmniej określoną część zysków i
strat aktuarialnych wykraczających poza „przedział” 10 %. [Załącznik A ilustruje między innymi sposób rozliczania
zysków i strat aktuarialnych]. Standard pozwala także na stosowanie systematycznej metody szybszego ujmowania,
pod warunkiem że metoda taka będzie spełniała warunki opisane w paragrafie 93. Do dopuszczalnych metod
zalicza się, na przykład, natychmiastowe ujmowanie zysków i strat aktuarialnych, zarówno mieszczących się w
przedziale, jak i wykraczających poza niego. W paragrafie 155 b) (iii) przedstawiono wyjaśnienie potrzeby
uwzględnienia przy rozliczaniu kolejnych zysków aktuarialnych wszelkich nieujętych części przejściowego
zobowiązania.
Koszty przeszłego zatrudnienia

96

Ustalając swoje zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń zgodnie z paragrafem 54, jednostka gospodarcza na
podstawie postanowień paragrafu 58A ujmuje koszty przeszłego zatrudnienia metodą liniową przez średni okres
nabywania uprawnień do takich świadczeń. Jeśli uprawnienia do świadczeń są nabywane natychmiast po
wprowadzeniu programu określonych świadczeń lub zmian do tego programu, jednostka niezwłocznie ujmuje
koszt z tytułu przeszłego zatrudnienia.
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Koszty przeszłego zatrudnienia powstają, gdy jednostka gospodarcza wprowadza program określonych świadczeń
lub zmienia świadczenia podlegające wypłacie zgodnie z dotychczas prowadzonym programem określonych
świadczeń. Takie zmiany są wprowadzane w zamian za pracę pracownika przez okres poprzedzający nabycie
uprawnień do świadczeń. W związku z tym koszty przeszłego zatrudnienia są ujmowane przez ten właśnie okres,
niezależnie od tego, że koszty te dotyczą pracy pracownika w poprzednich okresach. Koszty przeszłego zatrudnienia
ustalane są jako zmiana wysokości zobowiązania wynikająca ze zmiany w programie (zob. paragraf 64).

Przykład ilustrujący paragraf 97
Jednostka realizuje program emerytalny, który przewiduje wypłatę emerytury w wysokości 2 % końcowego
wynagrodzenia za każdy rok pracy. Uprawnień do świadczeń nabywa się po pięciu latach pracy. W dniu
1 stycznia 20X5 roku jednostka podwyższyła emeryturę do 2,5 % końcowego wynagrodzenia za każdy rok
pracy, począwszy od dnia 1 stycznia 20X1 r. W momencie wprowadzenia tej zmiany wartość bieżąca
dodatkowych świadczeń za pracę w okresie od dnia 1 stycznia 20X1 r. do dnia 1 stycznia 20X5 r. wynosi:
Pracownicy o dłuższym niż pięć lat stażu pracy na dzień 1.1.X5

150

Pracownicy o krótszym niż pięć lat stażu pracy na dzień 1.1.X5 (średni okres do
nabycia uprawnień wynosi trzy lata)

120
270

Jednostka niezwłocznie ujmuje kwotę 150, ponieważ uprawnienia do tych świadczeń już zostały nabyte. Jednostka
ujmuje 120 metodą liniową w ciągu trzech lat, począwszy od dnia 1 stycznia 20X5 r.

98

Z kosztów przeszłego zatrudnienia wyłączone są:
a)

wpływ, jaki różnice między rzeczywistym i poprzednio przyjętym wzrostem wynagrodzeń wywierają na
zobowiązanie do zapłaty świadczeń za prace z ubiegłych lat (nie powstają koszty przeszłego zatrudnienia ze
względu to, że założenia aktuarialne uwzględniają prognozowane wynagrodzenia);

b)

niedoszacowanie i przeszacowanie uznaniowych podwyżek emerytur, jeśli jednostka ma zwyczajowo
oczekiwany obowiązek przyznawania takich podwyżek (nie powstają koszty przeszłego zatrudnienia ze
względu na to, że założenia aktuarialne uwzględniają prognozowane podwyżki);

c)

oszacowanie poprawy świadczeń, które wynika z zysków aktuarialnych, które zostały już ujęte w
sprawozdaniu finansowym, jeśli jednostka jest obowiązana przez sformalizowane zasady funkcjonowania
programu (lub zwyczajowo oczekiwane zobowiązanie, które poza te zasady wykracza) lub przepisy prawa do
wykorzystania nadwyżki w programie na rzecz uczestników programu, nawet jeśli podwyżka świadczenia nie
została jeszcze oficjalnie przyznana (wynikające z powyższego zwiększenie kwoty zobowiązania jest stratą
aktuarialną, a nie kosztami przeszłego zatrudnienia – zob. paragraf 85 b));

d)

podwyżki świadczeń, do których uprawnienia zostały już nabyte, jeśli przy braku nowych lub lepszych
świadczeń pracownicy spełnią kryteria uprawniające ich do świadczeń (nie występują koszty przeszłego
zatrudnienia, ponieważ szacunkowy koszt świadczeń był ujęty jako koszty bieżącego zatrudnienia w
momencie wykonywania pracy); oraz

e)

wpływ zmian programu, które obniżają świadczenia za przyszłą pracę (ograniczenie programu świadczeń).

99

Jednostka gospodarcza ustala plan amortyzacji kosztów przeszłego zatrudnienia z chwilą wprowadzania świadczeń
lub ich zmiany. Niewykonalne byłoby prowadzenie szczegółowej ewidencji potrzebnej do rozpoznawania i
wdrażania kolejnych zmian w planie amortyzacji. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo, że skutek byłby istotny
tylko w wypadku ograniczenia programu świadczeń lub jego rozliczenia. W związku z tym jednostka zmienia plan
amortyzacji tylko wówczas, gdy nastąpiło ograniczenie programu świadczeń lub jego rozliczenie.

100

Jeśli jednostka obniży podlegające wypłacie świadczenia do niższego poziomu niż poziom przewidziany w
dotychczasowym programie określonych świadczeń, powstała obniżka zobowiązania z tytułu określonych
świadczeń jest ujmowana (ze znakiem ujemnym) jako koszty przeszłego zatrudnienia przez średni okres, jaki
upłynie do czasu, gdy nastąpi nabycie uprawnień do tej obniżonej części świadczeń.

101

W wypadku obniżenia przez jednostkę pewnych świadczeń podlegających wypłacie na podstawie dotychczasowego
programu określonych świadczeń, z jednoczesnym podwyższeniem innych świadczeń podlegających wypłacie na
podstawie programu na rzecz tych samych pracowników, jednostka traktuje taką zmianę jako jedną zmianę netto.
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Ujmowanie i wycena: aktywa programu
Wartość godziwa aktywów programu
102

Ustalając kwotę ujmowaną w bilansie zgodnie z paragrafem 54, odlicza się wartość godziwą wszelkich aktywów
programu. W razie niedostępności ceny rynkowej wartość godziwa aktywów programu może być ustalona na
przykład poprzez zdyskontowanie przewidywanych przyszłych przepływów środków pieniężnych z zastosowaniem
stopy dyskontowej, która odzwierciedla zarówno ryzyko związane z aktywami programu, jak i przewidywany
termin płatności lub przewidywany termin zbycia tych aktywów (lub, jeśli nie mają one terminu płatności,
przewidywany okres, który upłynie do czasu uregulowania związanego z nimi zobowiązania).

103

Z aktywów programu wyłączone są niezapłacone składki należne funduszowi od jednostki sprawozdawczej oraz
instrumenty finansowe, do których tytułu własności nie można przenosić, wyemitowane przez jednostkę, będące w
posiadaniu funduszu. Aktywa programu pomniejszane są o wszelkie zobowiązania funduszu, które nie dotyczą
świadczeń pracowniczych, np. zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania, a także zobowiązania
z tytułu pochodnych instrumentów finansowych.

104

Jeśli wśród aktywów programu znajdują się kwalifikujące się polisy ubezpieczeniowe, które ściśle odpowiadają
kwocie i rozłożeniu w czasie niektórych lub wszystkich świadczeń płatnych w ramach programu, za wartość
godziwą tych polis uznaje się wartość bieżącą związanych z nimi zobowiązań, zgodnie z paragrafem 54 (z
zastrzeżeniem wymogu dokonania jej pomniejszenia, w razie gdy kwoty należne na podstawie polis
ubezpieczeniowych nie są w całości możliwe do uzyskania).

Zwrot wydatków
104A Wtedy i tylko wtedy, gdy jest prawie pewne, że osoba trzecia zrekompensuje jednostce gospodarczej część lub całość
wydatków wymaganych do wywiązania się ze zobowiązania z tytułu określonych świadczeń, jednostka ujmuje
swoje prawo do rekompensaty jako odrębny składnik aktywów. Jednostka wycenia taki składnik aktywów według
wartości godziwej. We wszystkich innych aspektach jednostka traktuje taki składnik aktywów w taki sam sposób jak
aktywa programu. W rachunku zysków i strat koszty z tytułu programu określonych świadczeń przedstawiać można
w kwocie pomniejszonej o kwotę ujętą z tytułu rekompensaty.
104B Niekiedy jednostka może oczekiwać od osoby trzeciej, np. od zakładu ubezpieczeń, pokrycia części wydatków
wymaganych do uregulowania zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. Kwalifikujące się polisy
ubezpieczeniowe, określone w paragrafie 7, stanowią aktywa programu. Jednostka rozlicza kwalifikujące się polisy
ubezpieczeniowe w taki sam sposób jak wszystkie inne aktywa programu i paragraf 104A nie ma w tym wypadku
zastosowania (zob. paragrafy 39–42 i 104).
104C Niekwalifikująca się polisa ubezpieczeniowa nie stanowi składnika aktywów programu. W takim wypadku
zastosowanie ma paragraf 104A: jednostka ujmuje swoje prawo do rekompensaty na podstawie polisy
ubezpieczeniowej jako odrębny składnik aktywów, a nie jako pomniejszenie zobowiązania z tytułu programu
określonych świadczeń zgodnie z paragrafem 54. We wszystkich innych aspektach jednostka traktuje taki składnik
aktywów w taki sam sposób jak aktywa programu. W szczególności zobowiązanie ujmowane stosownie do
paragrafu 54 powiększa się (pomniejsza się) nieujęte, zgodnie z paragrafami 92 i 93, skumulowane zyski (straty)
aktuarialne wynikające z zobowiązania z tytułu określonych świadczeń oraz odnośnego prawa do rekompensaty.
Paragraf 120A f) (iv) wymaga od jednostki ujawnienia zwięzłego opisu związku pomiędzy prawem do
rekompensaty i odnośnym zobowiązaniem.

Przykład ilustrujący paragrafy 104A–104C
Wartość bieżąca zobowiązania
Nieujęte zyski aktuarialne

1 241
17

Zobowiązania ujęte w bilansie

1 258

Prawa z tytułu polis ubezpieczeniowych ściśle odpowiadających kwocie i sposobowi
rozłożenia w czasie niektórych ze świadczeń płatnych na podstawie programu.
Świadczenia te mają wartość bieżącą 1 092.

1 092

Nieujęte zyski aktuarialne w kwocie 17 są to skumulowane zyski aktuarialne netto z tytułu zobowiązania i praw do
rekompensaty.

104D Jeżeli prawo do rekompensaty wynika z polisy ubezpieczeniowej, która ściśle odpowiada kwocie i sposobowi
rozłożenia w czasie niektórych lub wszystkich świadczeń płatnych stosownie do programu określonych świadczeń,
za wartość godziwą prawa do rekompensaty uznaje się wartość bieżącą odnośnego zobowiązania, stosownie do
paragrafu 54 (z zastrzeżeniem wymogu dokonania jej pomniejszenia, w razie gdy kwoty należne na podstawie polis
ubezpieczeniowych nie są w całości możliwe do uzyskania).
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Zwrot z aktywów programu
105

Przewidywany zwrot z aktywów programu jest jednym z elementów kosztów ujmowanych w rachunku zysków i
strat. Różnica między przewidywanym zwrotem z aktywów programu a rzeczywistym zwrotem z aktywów
programu ustanowi zysk aktuarialny lub stratę aktuarialną. Łączy się je z zyskami i stratami aktuarialnymi
dotyczącymi zobowiązań z tytułu określonych świadczeń na potrzeby ustalania kwoty netto, która jest
porównywana z granicami 10 % „przedziału” określonego w paragrafie 92.

106

Przewidywany zwrot z aktywów programu oparty jest na rynkowych oczekiwaniach formułowanych na początku
okresu, dotyczących zwrotów uzyskiwanych przez cały okres trwania związanego z nimi zobowiązania.
Przewidywany zwrot z aktywów programu odzwierciedla zmiany wartości godziwej aktywów programu będących
w jego posiadaniu w ciągu okresu w wyniku rzeczywistych wpłaconych do funduszu składek i rzeczywistych
świadczeń z niego wypłaconych.

Przykład ilustrujący paragraf 106
Na dzień 1 stycznia 20X1 r. wartość godziwa aktywów programu wynosiła 10 000, zaś kwota netto
skumulowanych nieujętych zysków aktuarialnych 760. W dniu 30 czerwca 20X1 r. z programu wypłacono
świadczenia w wysokości 1 900 i otrzymano składki w kwocie 4 900. Na dzień 31 grudnia
20X1 r. wartość godziwa aktywów programu wynosiła 15 000, a wartość bieżąca zobowiązania z tytułu
określonych świadczeń 14 792. Straty aktuarialne odnoszące się do tego zobowiązania za rok 20X1
wynosiły 60.
Na dzień 1 stycznia 20X1 r. jednostka sprawozdawcza dokonała następujących oszacowań na podstawie
cen rynkowych na ten właśnie dzień:
%

Przychody z tytułu odsetek i dywidend, po potrąceniu podatku przypadającego do
zapłaty przez fundusz

9,25

Zrealizowane i niezrealizowane zyski z aktywów programu (po opodatkowaniu)

2,00

Koszty administracyjne

(1,00)

Przewidywana stopa zwrotu

10,25

Za rok 20X1 przewidywany i rzeczywisty zwrot z aktywów programu przedstawia się
następująco:
Zwrot z 10 000 będących w posiadaniu funduszu przez dwanaście miesięcy wg stopy
10,25 %
Zwrot z 3 000 będących w posiadaniu funduszu przez sześć miesięcy wg stopy 5 %
(odpowiadającej 10,25 % w stosunku rocznym, procent składany raz na sześć miesięcy)
Przewidywany zwrot z aktywów programu za rok 20X1
Wartość godziwa aktywów programu na dzień 31 grudnia 20X1 r.
Minus wartość godziwa aktywów programu na dzień 1 stycznia 20X1 r.
Minus otrzymane składki

1 025
150
1 175
15 000
(10 000)
(4 900)

Plus wypłacone świadczenia

1 900

Rzeczywisty zwrot z aktywów programu

2 000

Różnica między przewidywanym zwrotem z aktywów programu (1 175) a rzeczywistym zwrotem z aktywów programu
(2 000) stanowi zysk aktuarialny w wysokości 825. W związku z tym skumulowane nieujęte straty aktuarialne
wynoszą 1 525 (760 plus 825 minus 60). Zgodnie z paragrafem 92 granice przedziału są ustalane w wysokości
1 500 (wyższa z dwóch kwot:(i) 10 % z 15 000; oraz (ii) 10 % z 14 792). W kolejnym roku (20X2) jednostka
ujmuje w rachunku zysków i strat zysk aktuarialny równy 25 (1 525 minus 1 500) podzielony przez przewidywany
średni okres pozostałego okresu zatrudnienia danych pracowników.
Przewidywany zwrot z aktywów programu za rok 20X2 będzie opierał się na oczekiwaniach rynkowych formułowanych
na dzień 1.1.X2 odnośnie do zwrotów uzyskiwanych w ciągu całego okresu trwania zobowiązania.

107

Ustalając przewidywany i rzeczywisty zwrot z aktywów programu, jednostka odlicza przewidywane koszty
administracyjne, z wyjątkiem kosztów uwzględnionych w założeniach aktuarialnych przyjętych dla celów ustalenia
zobowiązania.
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Połączenie jednostek gospodarczych
108

W razie połączenia jednostek gospodarczych jednostka ujmuje aktywa i zobowiązania wynikające ze świadczeń po
okresie zatrudnienia w wartości bieżącej zobowiązania, pomniejszonej o wartość godziwą aktywów programu (zob.
MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych). Wartość bieżąca zobowiązania zawiera w sobie wszystkie niżej podane
pozycje, nawet jeśli jednostka przejmowana jeszcze ich nie ujęła na dzień przejęcia:
a)

zyski i straty aktuarialne, które powstały przed dniem przejęcia (niezależnie od tego, czy mieszczą się, czy też
nie mieszczą się one w 10 % „przedziale”);

b)

koszty przeszłego zatrudnienia, które powstały przed dniem przejęcia z powodu zmian świadczeń lub z
powodu wprowadzenia programu świadczeń; oraz

c)

kwoty, które zgodnie z przepisami przejściowymi paragrafu 155 b) nie zostały ujęte przez przejętą jednostkę
gospodarczą.

Ograniczenia i rozliczenia programów świadczeń
109

Jednostka gospodarcza ujmuje zyski i straty wynikające z ograniczenia lub rozliczenia programu określonych
świadczeń w momencie ograniczenia lub rozliczenia. Do zysków lub strat spowodowanych ograniczeniem lub
rozliczeniem programu zalicza się:
a)

wszelkie wynikające z nich zmiany wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń;

b)

wszelkie wynikające z nich zmiany wartości godziwej aktywów programu;

c)

wszelkie związane z nimi zyski i straty aktuarialne oraz koszty przeszłego zatrudnienia, które zgodnie z
paragrafami 92 i 96 nie zostały dotychczas ujęte.

110

Przed ustaleniem skutków ograniczenia lub rozliczenia programu jednostka gospodarcza ponownie ustala wysokość
zobowiązania (i związanych z nim aktywów programu) z zastosowaniem bieżących założeń aktuarialnych (łącznie z
bieżącymi, rynkowymi stopami procentowymi i innymi cenami rynkowymi).

111

O ograniczeniu programu można mówić, gdy jednostka:
a)

jest zdecydowana w możliwy do udowodnienia sposób istotnie zmniejszyć liczbę pracowników objętych
programem; lub

b)

zmienia zasady funkcjonowania programu określonych świadczeń w taki sposób, że istotne elementy
przyszłej pracy aktualnie zatrudnionych pracowników nie będą już brane pod uwagę jako podstawa do
otrzymywania świadczeń lub będą się kwalifikować tylko do ograniczonych świadczeń.

Ograniczenie może powstać w wyniku pojedynczego zdarzenia, takiego jak zamknięcie zakładu, zaniechanie
działalności lub rezygnacja z programu albo jego zawieszenie. Zdarzenie może być uznane za wystarczająco istotne,
aby być zakwalifikowane jako ograniczenie programu, jeśli ujęcie zysku lub straty spowodowanej ograniczeniem
miałoby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Ograniczenia często są powiązane z restrukturyzacją. W
związku z powyższym jednostka rozlicza ograniczenie w tym samym czasie co związaną z nim restrukturyzację.
112

O rozliczeniu można mówić, gdy jednostka staje się stroną transakcji, która powoduje eliminację wszelkich
przyszłych prawnych lub zwyczajowo oczekiwanych zobowiązań dotyczących w części lub w całości świadczeń
realizowanych w ramach programu określonych świadczeń. Przykładem jest dokonanie ryczałtowej płatności na
rzecz lub w imieniu uczestników programu w zamian za ich uprawnienia do uzyskania ustalonych świadczeń po
okresie zatrudnienia.

113

Niekiedy jednostka nabywa polisę ubezpieczeniową w celu sfinansowania części lub całości świadczeń
pracowniczych z tytułu pracy wykonywanej przez pracowników w okresie bieżącym i w okresach ubiegłych.
Nabycie takiej polisy nie jest rozliczeniem, jeśli na jednostce nadal ciąży prawne lub zwyczajowo oczekiwane
zobowiązanie (zob. paragraf 39) wpłacenia dalszych kwot, jeśli zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczeń
pracowniczych określonych w polisie ubezpieczeniowej. Paragrafy 104A–104D dotyczą ujmowania i wyceny praw
do rekompensaty z tytułu polis ubezpieczeniowych niestanowiących aktywów programu.

114

Do rozliczenia dochodzi wraz z ograniczeniem programu, jeśli jednostka rezygnuje z programu w sposób, który
sprawia, że zobowiązanie zostaje uregulowane, a program przestaje istnieć. Jednak rezygnacja z programu nie jest
ograniczeniem ani rozliczeniem, jeśli program jest zastępowany nowym programem, który oferuje zasadniczo
identyczne świadczenia.

115

Jeśli ograniczenie odnosi się tylko do części pracowników objętych programem lub jeśli dochodzi do uregulowania
tylko części zobowiązania, do zysku lub straty wlicza się proporcjonalną część wcześniej nieujętych kosztów
przeszłego zatrudnienia oraz zysków i strat aktuarialnych (oraz przejściowe kwoty, które pozostają nadal nieujęte
zgodnie z paragrafem 155 b)). Ta proporcjonalna część jest ustalana na podstawie wartości bieżącej zobowiązań
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przed i po ograniczeniu lub rozliczeniu, chyba że zastosowanie innej zasady jest w danych okolicznościach bardziej
racjonalne. Na przykład odpowiednie może być rozliczenie w pierwszej kolejności ewentualnych zysków
wynikających z ograniczenia lub rozliczenia programu z ewentualnymi nieujętymi kosztami przeszłego
zatrudnienia dotyczącymi tego samego programu.

Przykład ilustrujący paragraf 115
Jednostka zaniechała prowadzenia jednego z segmentów działalności i pracownicy tego segmentu nie będą
już mieli możliwości zapracowania na żadne dodatkowe świadczenia. Jest to ograniczenie bez rozliczenia.
Stosując bieżące założenia aktuarialne (łącznie z bieżącymi, rynkowymi stopami procentowymi i innymi
bieżącymi cenami rynkowymi) z okresu bezpośrednio poprzedzającego ograniczenie, jednostka ma
zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń o wartości bieżącej netto 1 000, aktywa programu o wartości
godziwej 820 i skumulowane nieujęte zyski aktuarialne netto w wysokości 50. Jednostka po raz pierwszy
zastosowała niniejszy standard rok temu. Spowodowało to wzrost zobowiązania netto o 100, który to
wzrost jednostka postanowiła ujmować przez okres pięciu lat (zob. paragraf 155 b)). Ograniczenie
powoduje obniżenie wartości bieżącej netto zobowiązania o 100, czyli do poziomu 900.
10 % (100/1 000) z poprzednio nieujętych zysków aktuarialnych i kwot przejściowych odnosi się do tej części
zobowiązania, która została wyeliminowana poprzez ograniczenie. W związku z tym wpływ ograniczenia przedstawia
się następująco:
Przed ograniczeniem

Zysk wynikający z
ograniczenia

Po ograniczeniu

Wartość bieżąca netto zobowiązania

1 000

(100)

900

Wartość godziwa aktywów programu

(820)

—

(820)

180

(100)

80

50

(5)

45

Nieujęte zyski aktuarialne
Nieujęte kwoty przejściowe (100 × 4/5)

(80)

8

(72)

Zobowiązanie netto ujęte w bilansie

150

(97)

53

Prezentacja
Kompensowanie
116

117

Jednostka gospodarcza kompensuje składnik aktywów dotyczący jednego programu z zobowiązaniem dotyczącym
innego programu wtedy i tylko wtedy, gdy:
a)

posiada ważny (egzekwowalny) tytuł prawny do wykorzystania nadwyżki z jednego programu do
uregulowania zobowiązań, które na niej ciążą w ramach innego programu; oraz

b)

zamierza rozliczyć zobowiązanie netto albo zrealizować nadwyżkę z jednego programu i uregulować
zobowiązanie ciążące na niej w ramach innego programu.

Kryteria stosowane przy kompensowaniu są podobne do kryteriów ustalonych dla instrumentów finansowych w
MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja.

Podział na pozycje krótkoterminowe i długoterminowe
118

Niektóre jednostki dzielą aktywa i zobowiązania na krótkoterminowe i długoterminowe. Niniejszy standard nie
reguluje tego, czy jednostka powinna rozróżniać krótkoterminowe i długoterminowe części aktywów i zobowiązań
powstałych z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia.

Finansowe składniki kosztów świadczeń po okresie zatrudnienia
119

Niniejszy standard nie reguluje tego, czy jednostka powinna prezentować koszty bieżącego zatrudnienia, koszty
odsetek i przewidywany zwrot z aktywów programu jako składniki jednej pozycji przychodów lub kosztów w
rachunku zysków i strat.

Ujawnianie informacji
120

Jednostka ujawnia informacje umożliwiające użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę istoty programów
określonych świadczeń oraz skutków finansowych zmian zachodzących w tych programach w ciągu okresu.
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120A Jednostka gospodarcza ujawnia następujące informacje na temat programów określonych świadczeń:
a)

przyjęte przez nią zasady rachunkowości dotyczące ujmowania zyskówi strat aktuarialnych;

b)

ogólny opis rodzaju programu;

c)

uzgodnienie sald otwarcia i zamknięcia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń
prezentujące odrębnie, tam gdzie ma to zastosowanie, skutki zmian programu w okresie, które można
przypisać do każdej z następujących pozycji:
(i)

koszty bieżącego zatrudnienia;

(ii)

koszty odsetek;

(iii)

składki wpłacane przez uczestników;

(iv)

zyski i straty aktuarialne;

(v)

zmiany kursów wymiany walut obcych stosowanych w programach wycenianych w walucie innej niż
waluta prezentacji jednostki;

(vi)

wypłacone świadczenia;

(vii) koszty przeszłego zatrudnienia;
(viii) połączenie jednostek gospodarczych;
(ix)

ograniczenia; oraz

(x)

uregulowanie zobowiązań;

d)

analiza zobowiązań z tytułu określonych świadczeń z podziałem na kwoty powstałe w ramach programów w
całości niefinansowanych oraz na kwoty powstałe w ramach programów, które są w całości lub częściowo
finansowane;

e)

uzgodnienie sald otwarcia i zamknięcia wartości bieżącej godziwej aktywów programu oraz sald otwarcia i
zamknięcia prawa do rekompensaty ujętego jako składnik aktywów zgodnie z paragrafem 104A z tytułu
określonych świadczeń prezentujące odrębnie, tam gdzie ma to zastosowanie, skutki zmian programu w
okresie, które można przypisać do każdej z następujących pozycji:
(i)

przewidywany zwrot z aktywów programu;

(ii)

zyski i straty aktuarialne;

(iii)

zmiany kursów wymiany walut obcych stosowanych w programach wycenianych w walucie innej niż
waluta prezentacji jednostki;

(iv)

składki wpłacane przez pracodawcę;

(v)

składki wpłacane przez uczestników;

(vi)

wypłacone świadczenia;

(vii) połączenia jednostek gospodarczych; oraz
(viii) uregulowanie zobowiązań;
f)

uzgodnienie wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń, o którym mówi pkt c) oraz
wartości godziwej aktywów programu, o których mówi pkt e), z aktywami i zobowiązaniami ujętymi w
bilansie, prezentujące co najmniej:
(i)

zyski lub straty aktuarialne netto, nieujęte w bilansie (zob. paragraf. 92);

(ii)

koszty przeszłego zatrudnienia jeszcze nieujęte w bilansie (zob. paragraf 96);

(iii)

ewentualne kwoty nieujęte jako składnik aktywów ze względu na limit przedstawiony w paragrafie 58 b);

(iv)

wartość godziwą na dzień bilansowy ewentualnego prawa do rekompensaty ujętego jako składnik
aktywów zgodnie z paragrafem 104A (wraz ze zwięzłym opisem związku pomiędzy prawem do
rekompensaty a odnośnym zobowiązaniem); oraz

(v)

inne kwoty ujęte w bilansie;
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g)

łączną kwotę kosztów ujętych w zysku lub stracie odnoszącą się do każdej z niżej podanych pozycji, łącznie z
informacją o tym, do której z pozycji zostały one zaliczone:
(i)

koszty bieżącego zatrudnienia;

(ii)

koszty odsetek;

(iii)

przewidywany zwrot z aktywów programu;

(iv)

przewidywany zwrot z ewentualnego prawa do rekompensaty ujętego jako składnik aktywów zgodnie z
paragrafem 104A;

(v)

zyski i straty aktuarialne;

(vi)

koszty przeszłego zatrudnienia;

(vii) wpływ ewentualnych ograniczeń lub rozliczeń programu; oraz
(viii) wpływ istnienia limitu określonego w paragrafie 58 b);
h)

łączna kwota ujęta w zestawieniu ujętych przychodów i kosztów z tytułu każdej z następujących pozycji:
(i)

zyski i straty aktuarialne; oraz

(ii)

wpływ istnienia limitu określonego w paragrafie 58 b);

i)

w przypadku jednostek ujmujących zyski i straty aktuarialne w zestawieniu przychodów i kosztów ujętych
zgodnie z paragrafem 93A ustalenie łącznej kwoty zysków i strat aktuarialnych ujętych w zestawieniu ujętych
przychodów i kosztów;

j)

w przypadku każdej głównej kategorii aktywów programu, które mogą obejmować, lecz nie muszą ograniczać
się do instrumentów kapitałowych, instrumentów dłużnych, nieruchomości oraz wszystkich innych aktywów,
procent lub kwotę, jaką każda z głównych kategorii aktywów stanowi w wartości godziwej wszystkich
aktywów programu;

k)

kwoty wchodzące w skład wartości godziwej aktywów programu z tytułu:
(i)

każdej kategorii własnych instrumentów finansowych jednostki; oraz

(ii)

wszelkich nieruchomości wykorzystywanych przez jednostkę lub innych używanych przez nią
aktywów;

l)

opis podstawy przyjętej do ustalenia ogólnej oczekiwanej stopy zwrotu z aktywów, w tym wpływu nagłówne
kategorie aktywów programu;

m)

rzeczywisty zwrot z aktywów programu, a także rzeczywisty zwrot z ewentualnego prawa do rekompensaty
ujętego jako składnik aktywów zgodnie z paragrafem 104A;

n)

główne założenia aktuarialne przyjęte na dzień bilansowy, w tym (jeśli elementy te mają zastosowanie w
danym przypadku):
(i)

stopy dyskontowe;

(ii)

przewidywane stopy zwrotu z aktywów programu za okresy prezentowane w sprawozdaniu
finansowym;

(iii)

przewidywane stopy zwrotu z ewentualnego prawa do rekompensaty ujętego jako składnik aktywów
zgodnie z artykułem 104A;

(iv)

przewidywane stopy wzrostu wynagrodzeń (i zmiany wskaźnika indeksacji lub innej zmiennej ustalonej
w sformalizowanych i zwyczajowo oczekiwanych zasadach funkcjonowania programu, stanowiącej
podstawę przyszłego wzrostu świadczeń);

(v)

wskaźniki charakteryzujące tendencje dotyczące kosztów leczenia; oraz

(vi)

wszelkie inne istotne założenia aktuarialne przyjęte przez jednostkę.
Jednostka ujawnia każde z założeń aktuarialnych w wartościach bezwzględnych (na przykład w
bezwzględnych wielkościach procentowych), a nie tylko jako przedział między różnymi wielkościami
procentowymi lub innymi zmiennymi;

o)

skutki wzrostu o jeden punkt procentowy oraz skutki zmniejszenia o jeden punkt procentowy wskaźników
charakteryzujących tendencje dotyczące kosztów leczenia związanych z:
(i)

łączną kwotą kosztów bieżącego zatrudnienia oraz kosztów odsetek będących składnikami okresowych
kosztów leczenia po okresie zatrudnienia; oraz
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(ii)

łącznymi zobowiązaniami z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia związanych z kosztami leczenia.

Dla celów niniejszego ujawniania informacji wszystkie pozostałe założenia przyjmuje się jako niezmienne. W
przypadku programów działających w środowisku o wysokiej inflacji ujawnianie informacji może być
skutkiem procentowego wzrostu lub zmniejszenia zakładanych wskaźników charakteryzujących tendencje
dotyczące kosztów leczenia o znaczeniu podobnym do zmian o jeden punkt procentowy w środowisku
gospodarczym o niskiej inflacji;
p)

q)

następujące kwoty za bieżący okres roczny oraz za poprzednie cztery roczne okresy:
(i)

wartość bieżącą zobowiązania z tytułu określonych świadczeń, wartość godziwą aktywów programu
oraz nadwyżkę lub niedobór w programie; oraz

(ii)

korekty wynikające z:
A.

zobowiązań programu wyrażonych jako: 1) kwota; lub 2) procent zobowiązań programu
ustalonych na dzień bilansowy; oraz

B.

aktywów programu wyrażonych jako: 1) kwota; lub 2) procent aktywów programu ustalonych na
dzień bilansowy;

najlepszych szacunków pracodawcy, dokonanych tak szybko, jak to możliwe, dotyczących składek, które
zgodnie z oczekiwaniami będą wpłacone na rzecz programu w ciągu rocznego okresu obrotowego
rozpoczynającego się po dniu bilansowym.

121

W paragrafie 120A b) zawarty jest wymóg przedstawienia ogólnego opisu programu. Opis taki rozróżnia na
przykład pomiędzy programami świadczeń emerytalnych opartymi na ustalonym wynagrodzeniu a programami
świadczeń emerytalnych opartymi na końcowym wynagrodzeniu i programami opieki medycznej po okresie
zatrudnienia. Opis programu powinien obejmować opis nieformalnych praktyk prowadzących do powstania
zwyczajowo oczekiwanego obowiązku służącego wycenie zobowiązania z tytułu określonych świadczeń zgodnie z
paragrafem 52. Dalsze szczegóły nie są wymagane.

122

Jeśli jednostka prowadzi więcej niż jeden program określonych świadczeń, informacje mogą być ujawniane
sumarycznie, oddzielnie dla każdego z programów lub pogrupowane w inny sposób uznany za najbardziej
użyteczny. Użyteczne może być zastosowanie pogrupowania zgodnego z następującymi kryteriami:
a)

geograficzna lokalizacja programów, na przykład podział na programy krajowe i programy zagraniczne; lub

b)

to, czy programy są narażone na istotnie zróżnicowany poziom ryzyka, na przykład poprzez rozróżnienie
pomiędzy programami świadczeń emerytalnych opartymi na ustalonym wynagrodzeniu a programami
świadczeń emerytalnych opartymi na wynagrodzeniu końcowym i programami opieki medycznej po okresie
zatrudnienia.

Jeśli jednostka ujawnia sumaryczne informacje dotyczące grupy programów, informacje te przedstawiać należy w
formie średnich ważonych lub stosunkowo wąskich przedziałów.
123

W paragrafie 30 zawarty jest wymóg ujawnienia dodatkowych informacji na temat wielozakładowych programów
określonych świadczeń, które są traktowane w taki sposób, jakby były programami określonych składek.

124

Jeśli wymaga tego MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych, jednostka ujawnia informacje o:

125

a)

transakcjach z podmiotami powiązanymi prowadzonych w ramach programów świadczeń po okresie
zatrudnienia; oraz

b)

świadczeniach po okresie zatrudnienia dla podstawowych członków kadry kierowniczej.

Jeśli wymaga tego MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, jednostka powinna ujawniać
informacje na temat zobowiązań warunkowych wynikających z jej zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie
zatrudnienia.

INNE DŁUGOTERMINOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
126

Do innych długoterminowych świadczeń pracowniczych zalicza się na przykład:
a)

długoterminowe płatne nieobecności, takie jak urlop udzielany z tytułu długiego stażu pracy lub urlop
naukowy;

b)

nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy;

c)

długoterminowe renty inwalidzkie;

d)

wypłaty z zysku i premie płatne później niż dwanaście miesięcy od zakończenia okresu, w którym pracownicy
wykonywali związaną z nimi pracę; oraz

e)

odroczone wynagrodzenia płatne później niż dwanaście miesięcy od zakończenia okresu, w którym
pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę.
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Wycena innych długoterminowych świadczeń pracowniczych zwykle nie charakteryzuje się takim samym stopniem
niepewności jak ustalanie wysokości świadczeń po okresie zatrudnienia. Ponadto wprowadzenie innych
długoterminowych świadczeń pracowniczych lub ich zmiany rzadko powodują powstanie istotnej kwoty kosztów
przeszłego zatrudnienia. Z tego względu niniejszy standard wymaga stosowania uproszczonej metody rozliczania
innych długoterminowych świadczeń pracowniczych. Metoda ta różni się od podejścia wymaganego w przypadku
świadczeń po okresie zatrudnienia w następujący sposób:
a)

zyski i straty aktuarialne ujmowane są bezzwłocznie i nie stosuje się „przedziału”; oraz

b)

pełna wysokość kosztów przeszłego zatrudnienia ujmowana jest niezwłocznie.

Ujmowanie i wycena
128

Kwota ujmowana jako zobowiązanie z tytułu innych długoterminowych świadczeń pracowniczych stanowi różnicę
pomiędzy:
a)

wartością bieżącą zobowiązania z tytułu określonych świadczeń na dzień bilansowy (zob. paragraf 64);

b)

a wartością godziwą ewentualnych aktywów programu na dzień bilansowy, z których to aktywów
zobowiązania mają zostać bezpośrednio uregulowane(zob. paragrafy 102–104).

Ustalając wysokość zobowiązania, jednostka stosuje paragrafy 49–91, z wyłączeniem paragrafów 54 i 61. Ujmując i
wyceniając ewentualne prawo do rekompensaty, jednostka stosuje paragraf 104A.
129

130

W odniesieniu do innych długoterminowych świadczeń pracowniczych, jednostka powiększa koszty lub (z
zastrzeżeniem paragrafu 58) przychody, o sumę niżej podanych kwot, z wyjątkiem sytuacji, gdy inny standard
wymaga uwzględnienia ich w koszcie wytworzenia składnika aktywów lub to dopuszcza:
a)

koszty bieżącego zatrudnienia (zob. paragrafy 63–91);

b)

koszty odsetek (zob. paragraf 82);

c)

przewidywany zwrot z aktywów programu (zob. paragrafy 105–107) oraz ewentualne prawa do
rekompensaty ujęte jako składnik aktywów (zob. paragraf 104 A);

d)

zyski i straty aktuarialne, które bezzwłocznie ujmuje się w całości ujęte;

e)

koszty przeszłego zatrudnienia, które bezzwłocznie ujmuje się w całości; oraz

f)

wpływ ewentualnych ograniczeń lub rozliczeń programu (zob. paragrafy 109–110).

Jedną z form innych długoterminowych świadczeń pracowniczych jest długoterminowa renta inwalidzka. Jeśli
poziom renty zależy od stażu pracy, zobowiązanie powstaje w miarę wykonywania pracy. Wycena tego
zobowiązania odzwierciedla prawdopodobieństwo tego, że dokonanie płatności będzie wymagane, oraz okres,
którego płatność – zgodnie z oczekiwaniami – będzie dotyczyła. Jeśli poziom świadczenia jest taki sam dla
wszystkich pracowników, którzy stali się inwalidami niezależnie od ich stażu pracy, przewidywane koszty tych
świadczeń ujmuje się w momencie, gdy nastąpiło zdarzenie powodujące długoterminowe inwalidztwo.
Ujawnianie informacji

131

Chociaż niniejszy standard nie zawiera wymogu ujawniania żadnych szczególnych informacji na temat innych
długoterminowych świadczeń pracowniczych, inny standard może zawierać wymóg ujawnienia informacji na
przykład wówczas, gdy koszty wynikające z takich świadczeń są istotne i jako takie należy je ujawnić zgodnie
z MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych. Jeśli wymaga tego MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów
powiązanych, jednostka ujawnia informacje na temat innych długoterminowych świadczeń pracowniczych dla
kluczowych członków kadry kierowniczej.

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY
132

Niniejszy standard reguluje problematykę świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy oddzielnie od pozostałych
świadczeń pracowniczych, ponieważ zdarzeniem, które powoduje powstanie zobowiązania, jest samo rozwiązanie
stosunku pracy, a nie praca wykonywana przez pracownika.
Ujmowanie

133

Jednostka gospodarcza ujmuje świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy jako zobowiązanie i koszt wtedy i
tylko wtedy, gdy jest zdecydowana w możliwy do udowodnienia sposób:
a)

rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem lub grupą pracowników przed osiągnięciem przez nich wieku
emerytalnego; lub
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zapewnić świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w następstwie złożonej przez siebie propozycji
zachęcającej ich do dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy.

Jednostka gospodarcza jest zdecydowana w możliwy do udowodnienia sposób rozwiązać stosunek pracy wtedy i
tylko wtedy, gdy posiada szczegółowy sformalizowany plan rozwiązania stosunku pracy i nie ma żadnej realnej
możliwości wycofania się z tego planu. Plan taki powinien zawierać co najmniej następujące elementy:
a)

lokalizację (zakład), pion/dział i przybliżoną liczbę pracowników, z którymi ma zostać rozwiązany stosunek
pracy;

b)

świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w podziale na stanowiska i piony/działy; oraz

c)

termin, w którym nastąpi wdrożenie planu. Wdrożenie powinno rozpocząć się tak szybko, jak to jest
możliwe, zaś okres do zakończenia wdrożenia powinien mieć taką długość, aby wprowadzenie do planu
istotnych zmian nie było prawdopodobne.

Zobligowanie się jednostki do dokonania płatności (lub realizacji innych świadczeń) na rzecz pracowników, z
którymi rozwiązuje stosunek pracy, może wynikać z przepisów prawa, umów lub innych porozumień zawartych z
pracownikami lub ich przedstawicielami lub ze zwyczajowo oczekiwanego obowiązku wynikającego z przyjętej
praktyki prowadzenia działalności, zwyczajów lub pragnienia sprawiedliwego traktowania. Takie płatności są
świadczeniami z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy są zwykle
płatnościami ryczałtowymi, ale czasami składają się na nie również:
a)

zwiększenia świadczeń emerytalnych lub innych świadczeń po okresie zatrudnienia, czy to pośrednio poprzez
program świadczeń pracowniczych, czy też bezpośrednio; oraz

b)

wynagrodzenie wypłacane do końca ustalonego okresu wypowiedzenia, jeśli pracownik nie będzie już
wykonywał pracy, która dostarczałaby jednostce korzyści ekonomicznych.

136

Niektóre świadczenia pracownicze są płatne niezależnie od powodu odejścia pracownika z jednostki. Płatność takich
świadczeń pracowniczych jest pewna(z zastrzeżeniem wymogów dotyczących konieczności uprzedniego nabycia
praw lub minimalnego stażu pracy), ale termin płatności tych świadczeń jest niepewny. Mimo że takie świadczenia
określa się w niektórych krajach jako odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy lub jako podarunki z
tytułu rozwiązania stosunku pracy, są one raczej świadczeniami po okresie zatrudnienia niż świadczeniami z tytułu
rozwiązania stosunku pracy i jednostka rozlicza je w taki sposób jak świadczenia po okresie zatrudnienia. Niektóre
jednostki realizują świadczenie o niższym poziomie w przypadku dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy przez
pracownika (w istocie jest to świadczenie po okresie zatrudnienia) niż w przypadku niedobrowolnego rozwiązania
stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie jednostki. Dodatkowe świadczenie podlegające wypłacie w razie
niedobrowolnego rozwiązania stosunku pracy jest świadczeniem z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

137

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy nie przynoszą jednostce przyszłych korzyści ekonomicznych i są
niezwłocznie ujmowane w koszty.

138

Jeśli jednostka ujmuje świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy, możliwe jest również, że będzie musiała
ująć ograniczenie świadczeń emerytalnych lub innych świadczeń pracowniczych (zob. paragraf 109).
Wycena

139

Jeśli świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy są należne później niż dwanaście miesięcy od dnia
bilansowego, należy je zdyskontować według stopy dyskontowej określonej w paragrafie 78.

140

W wypadku złożenia propozycji zachęcającej do dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy wycena świadczeń z
tytułu rozwiązania stosunku pracy powinna opierać się na przewidywanej liczbie pracowników, którzy przyjmą tę
propozycję.
Ujawnianie informacji

141

Jeśli istnieje niepewność co do liczby pracowników, którzy przyjmą proponowane im świadczenia z tytułu
rozwiązania stosunku pracy, można mówić o zobowiązaniu warunkowym. Zgodnie z wymogami MSR 37 Rezerwy,
zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe jednostka ujawnia informacje na temat zobowiązania warunkowego,
chyba że możliwość wypływu środków z tytułu rozliczenia programu świadczeń jest znikoma.

142

Zgodnie z wymogami MSR 1 jednostka ujawnia charakter i kwotę kosztów, jeśli są istotne. Świadczenia z tytułu
rozwiązania stosunku pracy mogą powodować powstanie kosztów, których ujawnienie może być potrzebne do
spełnienia tego wymogu.

143

Jeśli wymaga tego MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych, jednostka ujawnia informacje na
temat świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy dla kluczowych członków kadry kierowniczej.

144–152 [Usunięty]
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
153

Niniejsza część standardu określa przejściowe podejście do programów określonych świadczeń. Jeśli jednostka
stosuje po raz pierwszy niniejszy standard w odniesieniu do innych świadczeń pracowniczych, powinna zastosować
MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów.
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Stosując niniejszy standard po raz pierwszy, jednostka gospodarcza ustala wysokość przejściowego zobowiązania z
tytułu programu określonych świadczeń na ten dzień według następującego wzoru:
a)

wartość bieżąca zobowiązania (zob. paragraf 64) na dzień zastosowania standardu;

b)

minus wartość godziwa, na dzień zastosowania standardu, ewentualnych aktywów programu, z których
nastąpi bezpośrednie uregulowanie zobowiązań (zob. paragrafy 102–104);

c)

minus ewentualne koszty przeszłego zatrudnienia, które zgodnie z paragrafem 96 ujmuje się w okresach
późniejszych.

Jeśli przejściowe zobowiązanie jest wyższe od zobowiązania, jakie zostałoby ujęte na ten sam dzień zgodnie z
poprzednio stosowanymi zasadami rachunkowości, zgodnie z paragrafem 54 jednostka gospodarcza dokonuje
nieodwracalnego wyboru, polegającego na ujęciu tego zwiększenia jako części zobowiązania z tytułu określonych
świadczeń:
a)

czyniąc to bezzwłocznie na podstawie MSR 8; lub

b)

ujmując je w koszty metodą liniową przez okres maksymalnie pięciu lat od dnia pierwszego zastosowania
standardu. Jeśli jednostka wybierze możliwość b), wówczas:
(i)

stosuje limit opisany w paragrafie 58 b) do ustalania wartości wszelkich aktywów ujmowanych w
bilansie;

(ii)

na każdy dzień bilansowy: 1) kwotę zwiększenia, która pozostaje nieujęta; oraz 2) kwotę ujętą w
bieżącym okresie;

(iii)

ogranicza ujmowanie późniejszych zysków aktuarialnych (lecz nie ujemnych kosztów przeszłego
zatrudnienia) w następujący sposób. Jeśli zysk aktuarialny ma być ujęty zgodnie z paragrafami 92 i 93,
jednostka ujmuje go tylko w kwocie, o którą wartość skumulowanych nieujętych zysków aktuarialnych
netto (przed ujęciem tego zysku aktuarialnego) przewyższa nieujętą część przejściowego zobowiązania;
oraz

(iv)

uwzględnia odnośną część nieujętego przejściowego zobowiązania przy ustaleniu ewentualnych
późniejszych zysków lub strat z tytułu rozliczenia lub ograniczenia programu.

Jeśli zobowiązanie przejściowe jest niższe od zobowiązania, które zostałoby ujęte na ten sam dzień zgodnie z
poprzednio stosowanymi przez jednostkę zasadami rachunkowości, jednostka niezwłocznie ujmuje to zmniejszenie
zgodnie z MSR 8.
156

Przy pierwszym zastosowaniu niniejszego standardu na wpływ zmiany zasad rachunkowości będą składały się zyski
i straty aktuarialne, które powstały w poprzednich okresach, nawet jeśli mieszczą się one w 10 % „przedziale”
określonym w paragrafie 92.

Przykład ilustrujący paragrafy od 154 do 156
Na dzień 31 grudnia 1998 r. w bilansie jednostki figuruje zobowiązanie z tytułu emerytur w wysokości
100. Jednostka rozpoczyna stosowanie standardu z dniem 1 stycznia 1999 r., gdy wartość bieżąca
zobowiązania zgodnie ze standardem wynosi 1 300, a wartość godziwa aktywów programu równa się
1 000. W dniu 1 stycznia 1993 r. jednostka podniosła wysokość emerytur (koszt świadczeń, do których nie
nabyto uprawnień: 160; średni okres do nabycia uprawnień: 10 lat).
Przejściowe skutki są następujące:
Wartość bieżąca zobowiązania
Wartość godziwa aktywów programu
Minus: koszty przeszłego zatrudnienia do ujęcia w okresach późniejszych: (160 × 4/10)

1 300
(1 000)
(64)

Przejściowe zobowiązanie

236

Zobowiązanie już ujęte

100

Zwiększenie zobowiązania

136

Jednostka może wybierać pomiędzy natychmiastowym ujęciem zwiększenia zobowiązania o 136 a jego rozłożeniem na
okres maksymalnie pięciu lat. Wybór jest nieodwracalny.
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Na dzień 31 grudnia 1999 r. wartość bieżąca zobowiązania zgodnie ze standardem wynosi 1 400, a
wartość godziwa aktywów programu równa się 1 050. Skumulowane nieujęte zyski aktuarialne netto od
chwili pierwszego zastosowania standardu wynoszą 120. Przewidywany średni pozostały okres
zatrudnienia pracowników uczestniczących w programie wynosi osiem lat. Jednostka przyjęła zasadę
niezwłocznego ujmowania wszystkich zysków i strat aktuarialnych zgodnie z zasadami, na które zezwala
paragraf 93.
Wpływ istnienia limitu określonego w paragrafie 155 b) (iii) jest następujący.
Skumulowane nieujęte zyski aktuarialne netto
Nieujęta część przejściowego zobowiązania (136 × 4/5)
Maksymalny zysk do ujęcia (paragraf 155 b) (iii)

120
(109)
11

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
157

Niniejszy standard stosuje się przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za okresy rozpoczynające się dnia 1
stycznia 1999 r. i później, z zastrzeżeniem paragrafów 159–159C. Zachęca się do wcześniejszego stosowania tych
wymogów. Jednostka, która zastosuje niniejszy standard przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za okresy
rozpoczynające się przed dniem 1 stycznia 1999 r., ujawnia, że zamiast MSR 19 Koszty świadczeń emerytalnych,
zatwierdzonego w 1993 r., zastosowała niniejszy standard.

158

Niniejszy standard zastępuje MSR 19 Koszty świadczeń emerytalnych zatwierdzony w 1993 r.

159

Poniższe wymogi stosuje się przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych (1) za okresy rozpoczynające się
dnia 1 stycznia 2001 r. i później:
a)

zmienioną definicję aktywów programu określoną w paragrafie 7 oraz odnośne definicje aktywów
posiadanych przez długoterminowy fundusz określonych świadczeń i kwalifikującej się polisy ubezpieczeniowej; oraz

b)

wymogi dotyczące ujmowania i wyceny rekompensat określone w paragrafach 104A, 128 i 129 oraz odnośne
wymogi dotyczące ujawniania informacji określone w paragrafach 120A f) (iv) 120A g) (iv), 120A m) oraz
120A n) (iii).

Zachęca się do wcześniejszego stosowania tych wymogów. Jeśli wcześniejsze zastosowanie wpływa na sprawozdanie
finansowe, jednostka powinna ten fakt ujawnić.
159A Poprawki wprowadzone przez paragraf 58 A stosuje się w odniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych za
okresy zakończone dnia 31 maja 2002 r. i później. Zaleca się wcześniejsze ich zastosowanie. Jeśli wcześniejsze
zastosowanie wpływa na sprawozdanie finansowe, jednostka powinna ten fakt ujawnić.
159B Jednostka stosuje poprawki zawarte w paragrafach 32A, 34–34B, 61 oraz 120–121 w odniesieniu do rocznych
okresów obrotowych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2006 r. i później. Zaleca się wcześniejsze zastosowanie
zmian. Jeśli jednostka zastosowała niniejszy standard w okresie obrotowym rozpoczynającym się przed dniem 1
stycznia 2006 r., to fakt ten podlega ujawnieniu.
159C Opcje zawarte w paragrafach 93A–93D mogą być stosowane w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych
kończących się dnia 16 grudnia 2004 r. i później. Jednostka stosująca opcje w odniesieniu do rocznych okresów
obrotowych rozpoczynających się przed dniem 1 stycznia 2006 r. stosuje także poprawki zawarte w paragrafach 32A, 34–34B, 61 oraz 120–121.
160

(1)

MSR 8 stosuje się wówczas, gdy jednostka zmienia swoje zasady (politykę) rachunkowości w celu odzwierciedlenia
zmian określonych w paragrafach 159–159C. Stosując te zmiany retrospektywnie, zgodnie z MSR 8, jednostka
traktuje te zmiany w taki sposób, jak gdyby były one stosowane jednocześnie z pozostałymi postanowieniami
niniejszego standardu, z wyjątkiem sytuacji, że jednostka może ujawniać kwoty wymagane zgodnie z paragrafem 120A p), ponieważ kwoty te są ustalane dla każdego okresu rocznego prospektywnie, począwszy od
pierwszego okresu rocznego przedstawionego w sprawozdaniu finansowym, przy sporządzaniu którego jednostka
po raz pierwszy zastosowała zmiany określone w paragrafie 120A.

Paragrafy 159 i 159A mówią o „rocznych sprawozdaniach finansowych” zgodnie z uściśloną terminologią stosowaną od 1998 r. we
fragmentach dotyczących dat wejścia w życie. Paragraf 157 mówi o „sprawozdaniach finansowych”.

