MINISTERSTWO FINANSÓW – KOMITET STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI
Szanowni Państwo,
Komitet Standardów Rachunkowości działający przy Ministerstwie Finansów podejmuje
inicjatywę przeprowadzenia kompleksowego przeglądu wszystkich wydanych przez siebie
Standardów oraz Stanowisk oraz zidentyfikowania ewentualnej potrzeby wprowadzenia
uproszczeń w ustawie o rachunkowości.
W tym celu została przygotowana ankieta, która – po analizie uzyskanych odpowiedzi – ma
pozwolić na: określenie czy potrzebne są zmiany treści Standardów/Stanowisk, sprecyzowanie
oczekiwań co do zakresu tematycznego nowych, kolejnych Standardów/Stanowisk, jak również
uzyskanie informacji na temat pożądanych uproszczeń przepisów ustawy o rachunkowości.
Ankieta dzieli się na następujące części:
I.
Informacje ogólne
II.
Krajowe Standardy Rachunkowości i Stanowiska wydane przez Komitet Standardów
Rachunkowości
III.
Uproszczenia przepisów ustawy o rachunkowości.
Pierwsza część Ankiety zawiera pytania dotyczące osoby wypełniającej Ankietę oraz jej
doświadczeń w stosowaniu Standardów/Stanowisk.
W drugiej części Ankiety sformułowano pytania odnoszące się do treści poszczególnych
Standardów/Stanowisk: czy określony Standard/Stanowisko wymaga zmian, a jeżeli tak to jakich, a
także czy poszczególne kwestie/zagadnienia objęte Standardem/Stanowiskiem są odpowiednio
rozwiązane. Jednocześnie w odniesieniu do każdego ze Standardów, Komitet chciałby uzyskać
informację czy nieodzowne jest przygotowanie dodatkowych przykładów, a jeśli istnieje taka potrzeba
to jakich zagadnień powinny by one dotyczyć. Komitet byłby też wdzięczny za odpowiedź na pytanie:
czy istnieje potrzeba wydania kolejnego Standardu/Stanowiska i jakich kwestii miałby on dotyczyć. Dla
informacji, zaawansowane są prace nad wydaniem Standardów na temat „Środków trwałych”,
„Działalności rolniczej” i „Kosztu wytworzenia jako podstawy wyceny produktów”.
W trzeciej części Ankiety osoba wypełniająca ankietę proszona jest o podanie zakresu
ewentualnych uproszczeń w przepisach ustawy o rachunkowości.
Udział w Ankiecie jest dobrowolny, a Komitet ze względu na jej cel zachęca jak najszersze grono
osób do jej wypełnienia. Wszystkie przekazane odpowiedzi na pytania zawarte w Ankiecie będą
stanowiły przedmiot analizy, niezależnie od faktu zgłoszenia/nie zgłoszenia uwag do każdego z pytań
w niej zawartych.
Ankieta została opracowana w formie formularza internetowego. Aby ją uruchomić wystarczy
tu kliknąć. Odpowiedzi prosimy przesyłać do dnia 31 stycznia 2017 r. Wszelkie pytania dotyczące
ankiety prosimy kierować na adres: KSR.ankieta@mf.gov.pl.
Na podstawie odpowiedzi na ankietę Komitet przeprowadzi szczegółową analizę informacji
i wniosków zawartych w tych odpowiedziach, a następnie podejmie decyzję co do sposobu ich
realizacji.
Wnioski wynikające z analizy zostaną opublikowane i udostępnione przez Komitet na stronie
internetowej Ministerstwa Finansów (w zakładce dotyczącej działalności Komitetu Standardów
Rachunkowości).
Licząc na udział w Ankiecie łączę wyrazy poważania,
Przewodnicząca Komitetu
Standardów Rachunkowości

