
 

 
 

 

 

 

 

 

Biuletyn MSSF  

Naprzeciw Standardom 
 

W tym wydaniu:  

I. RMSR wydaje projekt standardu usuwający    

      sztywne  terminy dla stosujących MSSF  

      po raz pierwszy  

Rada Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości (RMSR) opublikowała projekt 

standardu ”Proponowane zmiany do MSSF 1: 

Rezygnacja ze sztywnych terminów dla stosujących 

MSSF po raz pierwszy”, stanowiący zapowiedź 

zwolnienia z niektórych uciążliwych obowiązków 

jednostek przechodzących na MSSF.  

 (Str. 2) 

 

II. RMSR wydaje projekt standardu  

      dotyczącego rozliczania umów leasingu 

Projekt ten znosi rozróżnienie na leasing 

operacyjny i finansowy i wprowadza nowe modele 

rachunkowe dla leasingobiorców i leasingodawców.  

Leasingobiorcy nie będą już mogli traktować 

leasingu jako pozycji pozabilansowych. Będą 

musieli natomiast ujmować aktywa i zobowiązania  

z tytułu wszystkich umów leasingowych objętych 

zakresem propozycji.  

 (Str. 3) 

 

Zawierający: 

Listę MSSF, które jeszcze nie weszły w życie  

albo nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE 
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Streszczenie 

 Projekt standardu zawiera propozycję traktowania ułatwień dla jednostek stosujących MSSF po raz 

pierwszy i wprowadza następujące zmiany do MSSF1:  

– zmiana daty prospektywnego wyksięgowywania aktywów i zobowiązań finansowych z 1 stycznia 

2004 roku na „dzień przejścia na MSSF”, tak aby jednostki stosujące MSSF po raz pierwszy 

nie musiały retrospektywnie stosować wymogów wyksięgowania zawartych w MSR 39; 

 

– ograniczenie prospektywnego stosowania wyceny aktywów i zobowiązań finansowych w wartości 

godziwej do transakcji zawartych „na dzień lub po dacie przejścia na MSSF”, co oznacza zwolnienie 

jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy z obowiązku przeliczenia „różnic pierwszego dnia” 

w momencie początkowego ujęcia transakcji zawartych przed datą przejścia na MSSF.  

 Termin nadsyłania uwag mija 17 października 2010 roku.  

 

 

Wstęp 

 

Dnia 26 sierpnia 2010 roku Rada 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

(RMSR) opublikowała projekt standardu ED/2010/10 

”Proponowane zmiany do MSSF 1: Rezygnacja  

ze sztywnych terminów dla stosujących MSSF  

po raz pierwszy”, stanowiący zapowiedź zwolnienia  

z niektórych uciążliwych obowiązków jednostek 

przechodzących na MSSF.  

 

Projekt zawiera propozycję modyfikacji par. B2 

MSSF 1 “Zastosowanie Międzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 

pierwszy” przez zastąpienie daty 1 stycznia 2004 

roku sformułowaniem „dzień przejścia na MSSF”,  

tak aby jednostki stosujące MSSF po raz pierwszy 

nie musiały wstecznie stosować wymogu 

wyksięgowania zawartego w MSR 39 

„Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena".  

Proponuje się zastosowanie podobnych zwolnień 

dotyczących początkowego ujęcia aktywów 

i zobowiązań finansowych w wartości godziwej. 

Projekt proponuje wprowadzenie zmiany w par. D20 

MSSF 1 dopuszczającej ograniczenie zastosowania 

prospektywnego do transakcji zawartych „na dzień 

lub po dacie przejścia na MSSF” zamiast 

wskazywania sztywnych terminów jak  

np. 25 października 2002 roku czy 1 stycznia 2004 

roku. Oznacza to zwolnienie jednostek stosujących 

MSSF po raz pierwszy z obowiązku przeliczenia 

„różnic pierwszego dnia” w momencie początkowego  

 

 

ujęcia transakcji zawartych przed datą przejścia na 

MSSF. 

 

 RMSR proponuje tę zmianę, ponieważ data 

1 stycznia 2004 roku nie jest już adekwatna 

w odniesieniu do sprawozdań finansowych  

czy jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy 

w systemach prawnych, które już przeszły  

lub planują przejście na MSSF. Ponadto na 

lipcowym posiedzeniu RMSR stwierdzono,  

że koszt retrospektywnego przekształcania transakcji 

przy zastosowaniu sztywnej daty wprowadzenia 

wymogów przewyższyłby korzyści związane 

z przejściem na MSSF.  

 

Spostrzeżenia 

Wobec tego jednostki stosujące MSSF po raz 

pierwszy będą nadal mogły stosować kryteria 

wyksięgowywania zawarte w MSR 39 

retrospektywnie począwszy od wybranej przez siebie 

daty, pod warunkiem, że informacje konieczne  

przy zastosowaniu MSR 39 do aktywów  

i zobowiązań finansowych wyksięgowanych wskutek 

uprzednio zawartych transakcji uzyskano  

w momencie ich wstępnego rozliczenia.  

 

 

Data wejścia w życie 

 

Termin nadsyłania uwag do projektu mija  

27 października 2010 roku. Projekt nie podaje daty 

wejścia w życie, ale przewiduje się, iż będzie 

dopuszczalne wcześniejsze zastosowanie.  

I. RMSR wydaje projekt standardu 

usuwający sztywne terminy dla 

stosujących MSSF po raz pierwszy  
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Streszczenie 

 Propozycje te znacząco wpłyną na księgowe rozliczenie umów leasingu – zarówno po stronie 

leasingodawców, jak i leasingobiorców. 

 Leasingobiorca ujmuje aktywa i zobowiązania z tytułu wszystkich umów leasingu – leasing operacyjny  

i klasyfikacja leasingu obowiązująca w obecnej wersji MSR 17 przestaną istnieć.  

 W przypadku umów klasyfikowanych obecnie jako leasing operacyjny koszty najmu zostaną zastąpione 

kosztami amortyzacji i odsetek, zaś łączne koszty będą ujmowane już na początku okresu leasingu. 

 Szacunkowe wartości warunkowych opłat leasingowych, gwarantowane wartości rezydualne i kary 

umowne zostaną włączone do zobowiązań z tytułu leasingu przy zastosowaniu metody oczekiwanego 

wyniku.  

 Leasing w okresie przedłużenia umowy zostanie włączony do zobowiązań z tytułu leasingu  

na podstawie najdłuższego prawdopodobnego okresu leasingu.   

 W przypadku wystąpienia faktów i okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo znaczącej 

zmiany konieczne jest przeszacowanie prognozowanych opłat leasingowych i okresów przedłużenia 

umowy.  

 Leasingodawcy stosują jeden z dwóch modeli: model realizacji zobowiązania lub model wyksięgowania, 

w zależności od tego, czy zasadniczo całość ryzyka i korzyści składnika aktywów stanowiącego 

przedmiot leasingu oraz kontrola samego składnika aktywów przeszły, czy nie przeszły  

na leasingobiorcę.  

 Propozycja zwiększy znaczenie identyfikacji składników niestanowiących leasingu. 

 Zarówno leasingodawcy, jak i leasingobiorcy będą musieli ujawnić znaczącą ilość informacji. 

 Proponowane wymagania okresu przejściowego obowiązują też w odniesieniu do już zawartych umów 

leasingu i będą wymagały korekty danych porównawczych.  

 Przyjęcie propozycji możę pociągnąć za sobą znaczące konsekwencje w zakresie podatku 

odroczonego. 

 Termin zgłaszania uwag mija 15 grudnia 2010 roku, a publikacja ostatecznej wersji standardu planowana 

jest na czerwiec 2011 roku. 

 Leasingobiorcy i leasingodawcy powinny ocenić wpływ przedstawionych propozycji na sprawozdania 

finansowe, strukturę przyszłych umów leasingowych, wskaźniki realizacji, kowenanty dotyczące spłaty 

zadłużenia, zasady rachunkowości i systemy informatyczne. 

 

 

Wstęp 

 

Dnia 17 sierpnia 2010 roku Rada 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

(RMSR) oraz amerykańska Financial Accounting 

Standards Board (FASB) opublikowały wspólny 

projekt standardu ED 2010/9 „Leasing”. Projekt  

ten znosi rozróżnienie na leasing operacyjny  

i finansowy i wprowadza nowe modele rachunkowe 

dla leasingobiorców i leasingodawców. 

Leasingobiorcy nie będą już mogli traktować 

leasingu jako pozycji pozabilansowych. Będą musieli 

natomiast ujmować  

 

 

aktywa i zobowiązania z tytułu wszystkich umów 

leasingowych objętych zakresem propozycji.  

 

Sposoby rozliczania umów leasingowych  

są przedmiotem debaty obu Rad od roku 2006,  

kiedy projekt standardu dotyczącego leasingu został 

dodany do Memorandum of Understanding 

(Porozumienia Rad). Zdaniem wielu 

zainteresowanych obecnie obowiązujące zasady 

rozliczania leasingu są zbyt uzależnione od definicji 

i subiektywnych ocen, co powoduje, że podobne 

transakcje rozlicza się na różnych zasadach. 

W marcu 2009 roku Rady opublikowały materiał 

do dyskusji poświęcony rozliczeniom od strony 

II. RMSR wydaje projekt standardu 

dotyczącego rozliczania umów leasingu  
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leasingobiorcy. Później podjęto decyzję, by prace 

objęły również rozliczenia od strony leasingodawcy.  

 

 

Zakres 

 

Poza zakresem projektu standardu znalazły się 

następujące rodzaje umów leasingu: (1) leasing 

wartości niematerialnych i prawnych; (2) leasing 

dotyczący poszukiwania lub wykorzystywania 

minerałów, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz 

podobnych zasobów nieodnawialnych; (3) leasing 

aktywów biologicznych oraz (4) umowy leasingu 

obejmujące okres od daty zawarcia umowy leasingu
1
 

do daty rozpoczęcia leasingu
2
, spełniające definicję 

umowy rodzącej obciążenia zgodnie z MSR 37  

„Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa 

warunkowe”.  

 

Spostrzeżenia  

W niektórych systemach prawnych umowy 

leasingowe dotyczące gruntów zawiera się 

na bardzo długie okresy (np. 999 lat). Rady 

zastanawiały się, czy tego rodzaju umowy lepiej jest 

przedstawiać jako umowy sprzedaży, czy zakupu. 

Zdecydowały, że umowy leasingowe dotyczące 

gruntów zawarte na tak długi okres czasu, które 

nie spełniają ani kryteriów zakupu, ani sprzedaży 

(szczegóły poniżej) nie różnią się od innych umów 

leasingu, wobec czego wchodzą w zakres projektu 

standardu. 

 

 

Nieruchomości inwestycyjne 

Leasingobiorca, który zdecyduje się na wycenę 

nieruchomości inwestycyjnej w wartości godziwej 

zgodnie z MSR 40 "Nieruchomości inwestycyjne" 

po ujęciu początkowym wycenia składnik aktywów 

objęty prawem do użytkowania zgodnie z MSR 40. 

Zmiany wielkości zobowiązań z tytułu płatności 

leasingowych po początkowym ujęciu będą 

ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie  

z MSR 40. Ponadto leasingodawca nie będzie 

stosował proponowanych rozwiązań, jeżeli 

zdecyduje się na wycenę nieruchomości w wartości 

godziwej zgodnie z MSR 40. Projekt standardu 

zawiera propozycję zmiany do MSR 40 – 

wprowadzenia wymogu liniowego ujmowania 

dochodu z nieruchomości inwestycyjnych w okresie 

obowiązywania umowy leasingu.  

 

Zakup czy sprzedaż? 

Umowy dotyczące  zakupu lub sprzedaży składnika 

aktywów będącego ich przedmiotem nie wejdą 

w zakres propozycji standardu i będą rozliczane 

zgodnie z obecnie obowiązującymi MSSF.  

Umowę uznaje się za umowę zakupu lub sprzedaży, 

jeżeli na koniec okresu jej obowiązywania dokonuje 

się przekazania innemu podmiotowi:  

 

 kontroli składnika aktywów będącego jej 

przedmiotem oraz 

 

 właściwie całość ryzyka i korzyści związanych 

z danym składnikiem aktywów. 

 

 

Projekt standardu określa, że umowa spełnia 

zazwyczaj oba te kryteria, jeżeli automatycznie 

przenosi tytuł własności składnika aktywów 

będącego jej przedmiotem na koniec okresu 

obowiązywania lub w chwili rozpoczęcia leasingu 

uwzględnia opcję nabycia okazyjnego, a jej 

realizacja przez leasingobiorcę na koniec okresu 

obowiązywania umowy jest prawdopodobna. 

Jednostka powinna jednak wziąć pod uwagę 

wszystkie odnośne fakty i okoliczności i nie wyciągać 

wniosków wyłącznie na podstawie sposobu opisania 

transakcji w umowie. Takiej klasyfikacji dokonuje się 

w chwili zawarcia umowy i nie podlega ona 

późniejszej zmianie.  

 

 

Spostrzeżenia 

Przeniesienie tytułu własności do składnika aktywów 

będącego przedmiotem umowy samo w sobie 

nie stanowi wystarczającej podstawy do 

sklasyfikowania danej transakcji jako zakupu 

lub sprzedaży. Leasingobiorca musi także przejąć 

właściwie całość ryzyka i korzyści związanych 

z danym składnikiem aktywów. Choć projekt 

standardu nie zawiera szczegółowych wytycznych 

określających, co to znaczy „właściwie całość”, tak 

wysoko postawiona granica wskazywałaby, że jeżeli 

leasingodawca udziela leasingobiorcy gwarancji lub 

rękojmi, lub też zapewnia mu udział w przyszłych 

zyskach z tytułu sprzedaży danego składnika 

aktywów, transakcję należy uznać raczej za leasing, 

nie sprzedaż czy zakup (niezależnie od tego, czy 

nastąpiło przeniesienie tytułu własności).  

 

1
Datę zawarcia umowy 

leasingu definiuje się  
w projekcie jako 
“wcześniejsza z dwóch 
dat: zawarcia umowy 
leasingu lub datę 
podjęcia zobowiązania 
przez strony umowy 
leasingu”. 

2
Datę rozpoczęcia 

leasingu definiuje się w 
projekcie jako „dzień, w 
którym leasingodawca 
udostępnia składnik 
aktywów stanowiący 
przedmiot leasingu 
leasingodawcy do 
użytkowania”. 
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Umowy leasingu ze zrealizowaną opcją zakupu 

Umowy leasingu po zrealizowaniu przez 

leasingobiorcę opcji zakupu nie wchodzą w zakres 

projektu, ponieważ zdaniem Rad wykonanie opcji 

oznacza zakończenie leasingu i przekształcenie  

go w kupno składnika aktywów. Wobec tego umowy 

takie leasingobiorcy rozliczają jako zakup, 

a leasingodawcy jako sprzedaż zgodnie z obecnie 

obowiązującymi MSSF dopiero po zrealizowaniu 

opcji. Cena realizacji nie będzie uznana za płatność 

leasingową, lecz za część kosztów przejęcia 

składnika aktywów stanowiącego przedmiot umowy.  

 

 

Krótkoterminowe umowy leasingu 

Rady zgadzają się na wprowadzenie pewnych ulg 

dla leasingodawców i leasingobiorców zawierających 

umowy krótkoterminowe (określone w projekcie jako 

„umowy, których maksymalny dopuszczalny okres 

leasingu wraz z dopuszczalnymi okresami 

przedłużenia w chwili zawarcia nie przekracza 

12 miesięcy”). Leasingobiorca nadal ujmuje objęty 

prawem użytkowania składnik aktywów 

i odpowiadającą mu kwotę zobowiązania, ale może 

wybrać indywidualnie dla każdej umowy leasingu 

opcję wyceny zobowiązania w wysokości 

niezdyskontowanych płatności leasingowych oraz 

składnika aktywów objętego prawem użytkowania  

w wysokości niezdyskontowanych płatności 

leasingowych powiększonych o początkowe koszty 

bezpośrednie
3
. Leasingodawca może więc, 

indywidualnie dla każdej umowy leasingu,  

nie ujmować należności lub zobowiązania z tytułu 

leasingu. Zamiast tego leasingodawca rozpoznaje  

aktywa, a płatności leasingowe ujmuje w rachunku 

zysków i strat w okresie obowiązywania umowy.  

 

 

Umowy obejmujące składnik leasingu i usług 

Jeżeli umowa obejmuje leasing oraz świadczenie 

usług, projekt nie obejmuje "wydzielonego” składnika 

usług. Składnik ten uznaje się za wydzielony,  

jeżeli jednostka lub inny podmiot sprzedaje 

identyczne lub podobne usługi oddzielnie, lub jeżeli 

dany podmiot mógłby odrębnie sprzedawać te usługi 

ponieważ mają inne zastosowanie i generują 

odrębną marżę.  

 

Leasingobiorcy i leasingodawcy alokują płatności 

ustalone w umowie między wyodrębniony składnik 

usług i wyodrębniony składnik leasingu w oparciu 

o wytyczne przedstawione w części „Ujmowanie 

przychodów”, par. 50-52 projektu standardu, 

"Przychody z umów zawartych z klientami”  

(tj. proporcjonalnie do ceny sprzedaży każdego  

z elementów oddzielnie). Jeżeli jednak 

leasingobiorca lub leasingodawca stosuje metodę 

realizacji zobowiązania oraz jeżeli nie istnieje 

możliwość alokacji płatności pomiędzy 

wyodrębnione składniki usług i leasingu,  

umowę traktuje się w całości jako leasing.  

 

Jeżeli usługi nie są wyodrębnione, leasingobiorca 

i leasingodawca stosujący metodę realizacji 

zobowiązania traktują całą umowę jako leasing. 

Leasingodawcy stosujący metodę wyksięgowania 

będą musieli jednak w uzasadniony sposób 

alokować płatności między usługi a leasing,  

nawet jeżeli składnik usług nie jest wyodrębniony.  

 

Ocenę czy dany składnik usług może być 

wyodrębniony przeprowadza się w chwili zawarcia 

umowy leasingu. Jeżeli płatności wymagane  

w ramach umowy ulegają zmianie po rozpoczęciu 

leasingu, jednostka określa kwotę zmiany 

przypisywaną do leasingu i do usług. Jeżeli takiego 

rozróżnienia nie da się dokonać, dopuszcza się 

alokację w  takich samych proporcjach, jakie były 

zastosowane na dzień rozpoczęcia leasingu.  

 

 

Rozliczanie po stronie leasingobiorcy 

 

Model ogólny 

Leasingobiorca rozlicza umowę zgodnie z metodą 

prawa użytkowania. W chwili rozpoczęcia leasingu 

otrzymuje on prawo korzystania ze składnika 

aktywów przez wyznaczony okres czasu i ujmuje 

składnik aktywów odpowiadający temu prawu oraz 

kwotę zobowiązań z tytułu opłat leasingowych. 

Propozycja ta różni się od obecnie stosowanych 

zasad rozliczania leasingu, ponieważ leasingobiorca 

rozlicza to prawo albo jako składnik aktywów 

i zobowiązań (tj. leasing kapitałowy/finansowy), 

albo jako umowę (tj. leasing operacyjny) 

w zależności od warunków leasingu. 

 

 

Wycena wstępna 

Jak wspomniano, w przypadku wszystkich umów 

leasingu leasingobiorca ujmuje składnik aktywów 

przyjęty do użytkowania oraz zobowiązanie 

3
Początkowe koszty 

pośrednie definiuje się jako 
„odzyskiwalne koszty 
bezpośrednio przypisywane 
do procesu negocjowania i 
zawierania umowy 
leasingu, które nie 
zostałyby poniesione w 
przypadku niezawarcia 
transakcji leasingu”. 
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dokonywania płatności leasingowych w okresie 

obowiązywania umowy. Z wyjątkiem leasingu 

krótkoterminowego początkowa wycena 

zobowiązania do dokonywania płatności 

leasingowych obliczana jest jako bieżąca wartość 

opłat leasingowych zdyskontowanych krańcową 

stopą procentową lub stopą, jaką obciąża go 

leasingodawca, jeżeli da się ją bez trudności ustalić. 

Składnik aktywów objęty prawem użytkowania 

wycenia się początkowo w tej samej kwocie,  

co zobowiązanie do dokonywania płatności 

leasingowych powiększone o początkowe koszty 

bezpośrednie. Dwa podstawowe składniki, które 

leasingobiorca musi uwzględnić w początkowej 

wycenie składnika aktywów objętego prawem 

użytkowania oraz zobowiązania z tytułu leasingu to: 

(1) okres leasingu i (2) opłaty leasingowe – obie 

te koncepcje przedstawiono szczegółowo poniżej.  

 

Projekt nie omawia wpływu zachęt leasingowych  

(tj. opłat uiszczanych przez leasingodawcę na rzecz 

leasingobiorcy jako zachęty do zawarcia umowy 

leasingu) na początkową wycenę składnika aktywów 

objętego prawem użytkowania oraz zobowiązania 

z tytułu leasingu.  

 

 

Spostrzeżenia 

Propozycja może mieć wpływ na podstawowe 

wskaźniki ekonomiczne. Zwiększenie aktywów 

i zobowiązań może przyczynić się do spadku ich 

wskaźników obrotu, zmniejszenia zwrotu z kapitału 

oraz zwiększenia wskaźników pokrycia zadłużenia 

kapitałem własnym, co z kolei może oddziałać 

na zdolności kredytowe lub możliwość dotrzymania 

kowenantów kredytowych.  

 

 

Okres leasingu 

W projekcie okres leasingu definiuje się jako 

„najdłuższy możliwy prawdopodobny okres”. 

Jednostka musi oszacować prawdopodobieństwo 

wystąpienia poszczególnych okresów leasingu 

uwzględniając jawne i dorozumiane opcje jego 

odnowienia lub wypowiedzenia ujęte w umowie 

i wynikające z obowiązujących ustaw. Projekt 

wymienia czynniki, które leasingobiorca musi 

uwzględnić przy ocenie prawdopodobieństwa 

wystąpienia poszczególnych okresów leasingu, 

w tym:  

 

 czynniki umowne – takie jak poziom płatności 

leasingowych (np. promocyjne stawki 

przedłużenia leasingu) oraz płatności 

warunkowe (np. kary za rozwiązanie umowy, 

gwarancje wartości rezydualnej, koszty 

remontu); 

 

 czynniki pozaumowne, takie jak dokonanie 

przez leasingobiorcę znaczących inwestycji 

w przedmiot leasingu, koszty utraconej 

produkcji, koszty przeniesienia i skutki 

podatkowe;  

 

 czynniki gospodarcze, takie jak znaczenie 

składnika aktywów będącego przedmiotem 

leasingu dla działalności leasingobiorcy lub jego 

specjalistyczny charakter oraz 

 

 doświadczenia z przeszłości lub przyszłe 

zamiary jednostki.  

 

 

 

Spostrzeżenia 

Obecnie stosowany model rozliczania umów 

leasingowych wymaga uwzględnienia możliwości 

przedłużenia leasingu w okresie leasingu 

ujmowanym w księgach rachunkowych, jeżeli 

zachodzi „uzasadnione prawdopodobieństwo”  

ich zrealizowania.  Aktualnie stosowana praktyka 

traktuje „uzasadnione prawdopodobieństwo” jako 

wysokie. W efekcie zachodzi prawdopodobieństwo, 

że w ramach proponowanego modelu okres leasingu 

przedłuży się lub co najmniej osiągnie długość 

księgowego okresu leasingu określonego zgodnie  

Z MSR 17. Ponadto leasingobiorcy muszą dokładnie 

przeanalizować wszelkie opcje przedłużenia –  

w tym przedłużanie z miesiąca na miesiąc, dające 

leasingobiorcy jednostronne prawo do dalszego 

wykorzystywania użytkowanego składnika aktywów 

pod koniec okresu leasingu wyznaczonego umową.  

 

 

 

Przykład 

Następujący przykład zaczerpnięty z projektu 

standardu stanowi Ilustrację sposobu określania 

przez leasingobiorcę okresu leasingu  

w proponowanym modelu:  
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Leasingobiorca zawiera dziesięcioletnią umowę 

leasingu z opcją dwukrotnego przedłużenia – 

każdorazowo o pięć lat. W oparciu o czynniki 

umowne i pozaumowne jednostka przypisała 

poszczególnym potencjalnym okresom leasingu 

następujące wysokości prawdopodobieństwa:  

 

 40% prawdopodobieństwa dla terminu 10 lat;  

 

 30% prawdopodobieństwa dla terminu 15 lat;  

 

 30% prawdopodobieństwa dla terminu 20 lat. 

 

 

Analiza 

Dwudziestoletni okres leasingu ma 30% 

prawdopodobieństwa, 60% prawdopodobieństwa 

dotyczy co najmniej piętnastoletniego okresu 

leasingu, natomiast okres dziesięcioletni ma 100% 

prawdopodobieństwa. Wobec tego najdłuższy okres 

leasingu charakteryzujący się wysokim 

prawdopodobieństwem wynosi 15 lat.  

 

 

Opłaty leasingowe 

Zgodnie z propozycją leasingodawca musi określić 

opłaty leasingowe należne w okresie leasingu 

metodą oczekiwanego wyniku opisaną w projekcie 

jako "bieżąca średnia wartość przepływów 

pieniężnych dla uzasadnionej liczby wyników 

ważona prawdopodobieństwem”. Opłaty leasingowe 

obejmują szacunkową wartość warunkowych opłat 

leasingowych, płatności z tytułu gwarancji wartości 

rezydualnej między leasingobiorcą a leasingodawcą 

oraz płatności na rzecz leasingodawcy związane 

z karami umownymi. Przy określaniu bieżącej 

wartości opłat leasingowych leasingobiorca musi 

opracować takie wyniki, które charakteryzują się 

odpowiednio wysokim prawdopodobieństwem 

wystąpienia, oszacować wielkość i rozkład w czasie 

przepływów pieniężnych dla poszczególnych 

wyników, obliczyć wartość bieżącą 

i prawdopodobieństwo tych przepływów oraz zważyć 

prawdopodobieństwem przepływy pieniężne 

dla każdego wyniku. 

 

Projekt zawiera również inne wytyczne dotyczące 

warunkowych opłat leasingowych zależnych od 

określonego indeksu lub przyjętej stawki. 

Leasingobiorca określa prognozowane opłaty 

leasingowe w oparciu o indeks lub stawkę  

z wykorzystaniem stóp forward, jeżeli są łatwo 

dostępne. Jeżeli nie są, należy zastosować 

powszechnie stosujące stawki. 

 

Choć opcje zakupu wchodzą w zakres analizy 

klasyfikującej umowę leasingową jako umowę 

zakupu lub sprzedaży składnika aktywów, którego 

dotyczy (patrz rozdział „Zakres”), w ramach 

proponowanego modelu, w przypadku stwierdzenia, 

że dana umowa wchodzi w zakres rachunkowości 

leasingu, opcji zakupu nie rozlicza się w chwili 

realizacji (tj. cena realizacji nie wchodzi w zakres 

opłat leasingowych).  

 

 

Spostrzeżenia 

Uwzględnienie warunkowych opłat leasingowych 

obliczonych metodą oczekiwanego wyniku stanowi 

znaczącą zmianę wobec aktualnie stosowanego 

modelu rozliczania leasingu, który wyklucza 

warunkowe opłaty leasingowe z minimalnych opłat 

leasingowych. Konieczność opracowania 

scenariuszy i nadania im prawdopodobieństwa  

w oparciu o informacje, które charakteryzują 

poszczególne umowy leasingowe, w połączeniu  

z koniecznością przeszacowania (omówioną niżej) 

dla wielu jednostek gospodarczych mogą oznaczać 

wysokie koszty i większe zaangażowanie czasu.  

 

 

 

Dalsza wycena i przeszacowanie 

Po dniu rozpoczęcia leasingu leasingobiorca 

wycenia zobowiązanie z tytułu opłat leasingowych 

po kosztach zamortyzowanych i ujmuje koszty 

odsetkowe metodą efektywnej stopy procentowej. 

Projekt przewiduje dwie metody wyceny składnika 

aktywów objętego prawem użytkowania: po koszcie 

zamortyzowanym lub w wartości godziwej zgodnie  

z modelem przeszacowania określonego w MSR 16 

"Rzeczowe aktywa trwałe".  Leasingobiorca, który 

zdecyduje się na wycenę objętego prawem 

użytkowania składnika aktywów po koszcie 

zamortyzowanym dokonuje regularnej amortyzacji 

tego składnika w okresie obowiązywania umowy 

leasingowej lub w okresie jego ekonomicznej 

użyteczności, jeżeli okres ten jest krótszy, zgodnie  

z MSR 38 „Wartości niematerialne i prawne”.  
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Spostrzeżenia 

Nowa metoda uwzględnia wszystkie koszty 

związane z leasingiem – w przeciwieństwie 

do obecnie stosowanego sposobu rozliczania 

leasingu operacyjnego, ponieważ koszty odsetkowe 

ujmuje się metodą efektywnej stopy procentowej. 

Ponieważ jednak nowy model nie uwzględnia 

kosztów warunkowych opłat leasingowych, EBITDA 

będzie wyższy w porównaniu do obliczeń 

wykonywanych w ramach bieżących rozliczeń 

leasingu operacyjnego. 

 

 

Leasingobiorca może zdecydować o wycenie 

składnika aktywów objętego prawem do użytkowania 

w wartości godziwej pomniejszonej o amortyzację 

i utratę wartości, jeżeli dokonuje przeszacowania 

(1) wszystkich posiadanych przez siebie składników 

aktywów w danej grupie rzeczowego majątku 

trwałego i (2) wszystkich aktywów objętych prawem 

użytkowania związanych z grupą rzeczowego 

majątku trwałego, do której należy dany składnik 

aktywów. Leasingobiorca dokonuje regularnego 

przeszacowania aktywów objętych prawem 

użytkowania, a wynikające stąd zyski lub straty 

ujmuje w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 

zgodnie z MSR 38.  

 

Składnik aktywów objęty prawem użytkowania 

podlega przeszacowaniu ze względu na utratę 

wartości na każdy dzień sprawozdawczy zgodnie 

z MSR 36.  

 

Projekt wymaga, by leasingobiorca przeszacował 

wartość bilansową zobowiązania, "jeżeli fakty 

i okoliczności wskazują na znaczącą zmianę jego 

wartości po zakończeniu poprzedniego okresu 

sprawozdawczego”. W przypadku wystąpienia 

przesłanek wskazujących na możliwość zmiany 

okresu leasingu, zobowiązanie do uiszczania opłat 

leasingowych podlega korekcie w celu 

uwzględnienia zmiany szacowanego okresu 

leasingu (analogicznej korekcie podlega składnik 

aktywów objęty prawem użytkowania). Zmiany 

szacunkowych wartości warunkowych opłat 

leasingowych, kary umownych oraz gwarancje 

dotyczące wartości rezydualnej ujmuje się  

w rachunku zysków i strat, jeżeli dotyczą okresu 

bieżącego lub okresów przyszłych. Zmiany 

dotyczące przyszłych okresów ujmuje się jako 

korekty składnika aktywów objętego prawem 

użytkowania. 

 

Leasingobiorca nie zmienia stopy dyskonta, chyba 

że warunkowe opłaty leasingowe zależą 

od referencyjnych stóp procentowych. W takim 

przypadku leasingobiorca musi zweryfikować 

dyskonto pod kątem zmian referencyjnych stóp 

procentowych i ująć zmiany w rachunku zysków 

i strat.  

 

 

Spostrzeżenia 

Wymóg, by leasingobiorca regularnie sprawdzał 

wystąpienie nowych faktów i okoliczności 

wpływających na warunkowe opłaty leasingowe 

i zakładany okres leasingu może być szczególnie 

trudny do spełnienia dla jednostek zawierających 

dużą liczbę umów leasingowych i stanowi znaczącą 

zmianę w porównaniu do obecnie obowiązującego 

modelu rozliczania leasingu. Choć poszczególne 

umowy leasingowe rozlicza się indywidualnie, 

jednostki posiadające duże portfele leasingowe 

mogą być zmuszone do opracowania odpowiednich 

zasad rachunkowości, zgodnych z wymogami 

projektu standardu, a jednocześnie możliwych 

do zastosowania w praktyce (np. opracowanie 

typowych wskaźników powodujących zmianę okresu 

leasingu dla określonego rodzaju składnika 

aktywów).  

 

Może wystąpić potrzeba wprowadzenia znaczących 

zmian do systemu, które umożliwiłyby określenie 

i śledzenie okresu leasingu oraz założeń 

dotyczących opłat warunkowych. 

 

Wymóg przeszacowania okresu leasingu 

i warunkowych opłat leasingowych może 

powodować większe odchylenia w sprawozdaniu 

z sytuacji finansowej jak i z całkowitych dochodów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Biuletyn MSSF wydanie 08/2010 wrzesień 2010          9 

Rozliczenia po stronie leasingodawcy 

 

Projekt proponuje leasingodawcom dwa modele 

rachunkowe: metodę realizacji zobowiązania  

i metodę wyksięgowania. Do poszczególnych umów 

leasingu stosuje się odpowiedni model w zależności 

od tego, czy leasingodawca zachowuje znaczące 

ryzyko i korzyści związane ze składnikiem aktywów 

objętym prawem użytkowania. Leasingobiorca 

zachowujący znaczące ryzyko i korzyści związane 

ze składnikiem aktywów objętym prawem 

użytkowania stosuje metodę realizacji zobowiązania; 

w przeciwnym wypadku stosuje metodę 

wyksięgowania. Odpowiedni model określa się przy 

zawarciu umowy leasingowej; nie podlega  

on późniejszym korektom.  

 

Ekspozycja na znaczące ryzyko i korzyści może 

wystąpić albo w przewidywanym okresie 

obowiązywania umowy leasingowej  

(np. wskutek naliczenia znaczących warunkowych 

opłat leasingowych, możliwości przedłużenia lub 

wypowiedzenia umowy czy też znaczących 

niewydzielonych usług świadczonych w ramach 

bieżącego leasingu) lub po jego zakończeniu  

(np. jeżeli okres leasingu nie ma znaczenia  

w zestawieniu z okresem ekonomicznej 

użyteczności danego składnika aktywów 

lub oczekuje się wystąpienia znaczącej zmiany 

wartości danego składnika aktywów). Analiza ta 

nie uwzględnia ryzyka kredytowego leasingobiorcy. 

 

Ogólnie oba modele mają dopasować się do profilu 

działalności leasingodawcy. Leasingodawca, którego 

profil działalności przede wszystkim generuje zyski  

z tytułu zarządzania składnikiem aktywów objętym 

umowa (tj. głównym rodzajem ryzyka jest ryzyko tych 

aktywów) stosuje metodę realizacji zobowiązania 

(np. leasingodawca przekazujący składnik aktywów 

do użytkowania wielu stronom w okresie 

ekonomicznej użyteczności tego składnika lub który 

dokonuje jego sprzedaży na koniec okresu 

leasingu). I odwrotnie: leasingodawca, którego profil 

działalności obejmuje leasing składnika aktywów na 

rzecz jednej strony w całym okresie jego 

ekonomicznej użyteczności, w taki sposób, że 

głównym rodzajem ponoszonego przez niego ryzyka 

jest ryzyko kredytowe, stosuje metodę 

wyksięgowania (np. producent/ pośrednik stosujący 

leasing jako alternatywną metodę realizacji wartości 

towarów, które w innych okolicznościach  

by sprzedał). Konieczna jest jednak dogłębna 

analiza wszystkich faktów i okoliczności, 

pozwalająca stwierdzić, który model jest odpowiedni.  

 

 

Spostrzeżenia 

Leasingodawcy, którzy z góry ujmują zysk z umów 

leasingu, nie będą mogli tak postępować 

po wprowadzeniu nowego modelu. Będą natomiast 

musieli określić zakres ryzyka i korzyści, które 

dotyczą ich w ramach umowy leasingowej i są 

związane ze składnikiem aktywów stanowiącym jej 

przedmiot w okresie leasingu i po jego zakończeniu. 

Konieczne będzie dokonanie subiektywnej oceny, 

ponieważ nie istnieją ścisłe wskazówki pomagające 

w określeniu który model jest odpowiedni.  

 

 

Metoda realizacji zobowiązania  

Ujmowanie 

W ramach metody realizacji zobowiązania 

leasingodawca jest zobowiązany do wyrażenia 

zgody na użytkowanie składnika aktywów objętego 

umową w okresie leasingu. Wobec tego 

w momencie rozpoczęcia leasingu ujmuje 

zobowiązanie z tytułu leasingu równe bieżącej 

wartości oczekiwanych opłat leasingowych stosując 

ustaloną przez siebie stawkę. Po stronie aktywów 

ujmuje natomiast prawo do otrzymania opłat 

leasingowych równe sumie bieżącej wartości tych 

opłat, z uwzględnieniem ponoszonych przez siebie 

kosztów bezpośrednich i zdyskontowane według 

ustalonej przez siebie stawki. Leasingodawca 

nie wyksięgowuje składnika aktywów objętego 

umową leasingu.  

 

 

Wycena 

Początkowa wycena należności z tytułu leasingu 

na dzień jego rozpoczęcia oparta jest o najdłuższy 

możliwy prawdopodobny okres leasingu, 

wyznaczony metodą oczekiwanego wyniku 

(analogicznie do wyżej opisanej metody stosowanej 

przez leasingobiorcę).  Warunkowe opłaty 

leasingowe oraz gwarancje wartości rezydualnej 

udzielone przez leasingobiorcę uwzględnia się 

w wycenie należności, jednak w przeciwieństwie 

do rozliczeń po stronie leasingobiorcy, kwoty te 

uwzględnia się wyłącznie wówczas, gdy można je 

"wiarygodnie wycenić".  W wycenie kwoty należności 

uwzględnia się ponadto szacunkowe kary umowne. 
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Leasingodawca oblicza warunkowe opłaty 

leasingowe uzależnione od indeksu lub stawki  

z wykorzystaniem łatwo dostępnych stóp forward  

lub indeksów, a jeżeli takowe nie istnieją, 

z wykorzystaniem stóp lub indeksów powszechnie 

stosowanych na rynku. 

 

 

Późniejsze przeszacowanie 

Należności z tytułu leasingu wycenia się następnie 

po koszcie zamortyzowanym metodą efektywnej 

stopy procentowej. Zobowiązanie amortyzuje się 

zgodnie z wzorcem zastosowanym przez 

leasingobiorcę do składnika aktywów stanowiącego 

przedmiot leasingu (np. czas wykorzystania 

lub liczba wyprodukowanych sztuk) lub metodą 

liniową, jeżeli nie da się wiarygodnie określić 

zastosowanego wzorca. Przy obliczaniu ewentualnej 

utraty wartości składnika aktywów stanowiącego 

przedmiot leasingu leasingodawca stosuje zasady 

przedstawione w MSR 39 "Instrumenty finansowe: 

ujmowanie i wycena".  

 

 

Przeszacowanie 

Jeżeli fakty i okoliczności zmieniły się w sposób 

świadczący o znaczącej zmianie zarachowanej 

kwoty należności z tytułu leasingu, leasingodawca 

musi dokonać przeszacowania jej wartości 

bilansowej. W przypadku wystąpienia takiej zmiany 

przeszacowania wymagają: przewidywany okres 

leasingu, szacowane warunkowe opłaty leasingowe 

i gwarancja wartości rezydualnej, którą da się 

wiarygodnie wycenić, a także kary umowne.  

Zmiany okresu leasingu spowodują konieczność 

skorygowania kwoty należności i zobowiązań 

leasingowych. Zmiany zrealizowanych 

szacunkowych opłat leasingowych ujmuje się 

w rachunku wyników, zaś niezrealizowanych –  

jako korektę zobowiązań leasingowych. Kwotę 

korekty powodującą powstanie wartości ujemnej 

zobowiązania ujmuje się w rachunku zysków i strat. 

Leasingobiorca nie zmienia stopy dyskonta  

w związku ze zmianą okresu leasingu lub wahaniami 

kwot zobowiązań warunkowych, chyba że 

warunkowe opłaty leasingowe zależą od 

referencyjnych stóp procentowych. W takim 

przypadku leasingobiorca musi zweryfikować 

dyskonto pod kątem zmian referencyjnych stóp 

procentowych. 

 

Metoda wyksięgowania 

 

W ramach tej metody za zobowiązanie do realizacji 

świadczenia uznaje się zobowiązanie dostarczenia 

składnika aktywów leasingobiorcy, które wypełnia się 

w momencie rozpoczęcia leasingu. Leasingodawca 

ujmuje po stronie aktywów prawo do otrzymania 

opłat leasingowych, wyksięgowuje część wartości 

bilansowej składnika aktywów objętego leasingiem 

ze sprawozdania z sytuacji finansowej i przenosi 

do aktywów rezydualnych część jego wartości 

bilansowej odpowiadającą prawom leasingodawcy 

związanym z danym składnikiem aktywów, które 

nie zostały przeniesione na leasingobiorcę. Ponadto 

na dzień rozpoczęcia leasingu leasingodawca 

ujmuje dochód odpowiadający bieżącej wartości 

opłat leasingowych oraz koszty odpowiadające 

kosztowi wyksięgowanej części składnika aktywów. 

Kwoty te klasyfikuje się jako przychody i koszty 

sprzedaży, jeżeli zostały wygenerowane w toku 

rutynowej działalności leasingodawcy.  

 

 

Spostrzeżenia 

Zysk z umów leasingowych ujmowany z góry przy 

zastosowaniu metody wyksięgowania może różnić 

się od zysku ujmowanego przez leasingodawców 

w ramach modelu rachunkowego obowiązującego 

obecnie leasingodawców ze względu na różnice 

w ujmowaniu warunkowych opłat leasingowych, 

gwarancji wartości rezydualnej i innych elementów 

umów leasingu.  

 

 

 

Wycena 

Należności z tytułu leasingu wycenia się w wartości 

bieżącej opłat leasingowych zdyskontowanych przy 

pomocy stawki ustalonej przez leasingodawcę 

i powiększonej o początkowe koszty bezpośrednie 

poniesione przez leasingodawcę. Wycena okresu 

leasingu, warunkowych opłat leasingowych, 

gwarancji wartości rezydualnej oraz kar umownych 

jest taka sama, jak w metodzie realizacji 

zobowiązania.  
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Wartość wyksięgowanej części składnika aktywów 

objętego leasingiem na dzień rozpoczęcia leasingu 

oblicza się następująco:  

 

Wartość godziwa prawa 

do opłat leasingowych x      Wartość bilansowa 

składnika aktywów Wartość godziwa 

składnika aktywów 

 

Pozostała część wartości składnika aktywów 

objętego leasingiem nie podlega wyksięgowaniu, 

lecz reklasyfikacji do aktywów rezydualnych.  

 

 

Późniejsze przeszacowanie 

Leasingodawca wycenia należności z tytułu leasingu 

po koszcie zamortyzowanym metodą efektywnej 

stopy procentowej. Składnik aktywów rezydualnych 

nie podlega przeszacowaniu, chyba że zmienia się 

okres leasingu lub następuje utrata wartości 

składnika aktywów. Przy obliczaniu ewentualnej 

utraty wartości prawa do opłat leasingowych 

leasingodawca stosuje zasady przedstawione 

w MSR 39 i MSR 36 do określenia utraty wartości 

składnika aktywów rezydualnych. 

 

 

Przeszacowanie 

Prognozowane opłaty leasingowe (w tym okres 

leasingu, warunkowe opłaty leasingowe, kary 

umowne oraz gwarancje wartości rezydualnej) 

przeszacowuje się w każdym okresie 

sprawozdawczym, jeżeli wystąpią nowe fakty 

lub okoliczności wskazujące na znaczącą zmianę 

prawa do opłat leasingowych. Jeżeli przeszacowanie 

okresu leasingu powoduje zmianę wartości składnika 

aktywów rezydualnych, zmianę tę alokuje się 

do wyksięgowanych praw i do aktywów 

rezydualnych, zaś jego wartość bilansowa podlega 

odpowiedniej korekcie. Zmiany warunkowych opłat 

leasingowych i gwarancji wartości rezydualnej, które 

można wiarygodnie wycenić, a także kary umowne 

ujmuje się w rachunku zysków i strat.  

 

Podobnie jak przy zobowiązaniu do realizacji 

świadczeń leasingobiorca nie zmienia stopy 

dyskonta w związku ze zmianą okresu leasingu 

lub wahaniami kwot zobowiązań warunkowych, 

chyba że warunkowe opłaty leasingowe zależą 

od referencyjnych stóp procentowych. W takim 

przypadku leasingobiorca musi zweryfikować 

dyskonto pod kątem zmian referencyjnych stóp 

procentowych. 

 

 

Transakcje sprzedaży i leasingu zwrotnego 

 

Jednostka może zawrzeć umowę na przekazanie 

składnika aktywów drugiej stronie i wzięcia ich 

w leasing zwrotny. Umowy takie można określić 

łącznie mianem „transakcji sprzedaży i leasingu 

zwrotnego", jeżeli zostały „zawarte jednocześnie 

lub w zbliżonych terminach, wynegocjowane 

w ramach pakietu, mają wspólny cel handlowy  

i zostały zawarte jednocześnie albo jedna po 

drugiej”. Według projektu, jeżeli transakcja spełnia 

kryteria uznania za transakcję sprzedaży i leasingu 

zwrotnego oraz spełnia warunki sprzedaży 

(tj. kontrola składnika aktywów stanowiącego  

jej przedmiot przechodzi na drugą stronę wraz 

z zasadniczo całym ryzykiem i korzyściami 

związanymi z tym składnikiem aktywów), strona 

przekazująca rozlicza tę transakcję jako sprzedaż 

zgodnie z innymi obowiązującymi MSSF,  

zaś składnik aktywów objęty prawem użytkowania 

oraz zobowiązanie do uiszczania opłat leasingowych 

rozlicza zgodnie z proponowanymi zasadami 

rachunkowości dla leasingobiorców. Analogicznie 

strona otrzymująca składnik aktywów rozlicza 

transakcję jako zakup zgodnie z innymi 

obowiązującymi MSSF, zaś leasing metodą realizacji 

zobowiązania.  

 

Projekt podaje warunki, które uniemożliwiają 

rozliczenie transakcji jako kupna – sprzedaży.  

Jeżeli transakcja nie zostanie zakwalifikowana jako 

sprzedaż lub kupno, strona przekazująca rozlicza 

umowę jako finansowanie z otrzymaną kwotą ujętą 

jako zobowiązanie finansowe, zaś strona 

przejmująca ujmuje kwotę zapłaconą jako należność 

zgodnie z obowiązującymi MSSF.  

 

Jeżeli zapłata z tytułu kupna – sprzedaży oraz opłaty 

leasingowe nie są ujęte w wartości godziwej, strona 

przekazująca dokonuje korekty: (1) składnika 

aktywów objętego prawem użytkowania w celu 

odzwierciedlenia aktualnych stawek rynkowych; 

(2) zysku lub straty – o różnicę między wartością 

bieżącą opłat leasingowych wyliczoną w oparciu 

o warunki określone w umowie a wartością bieżącą 

opłat leasingowych wyliczoną w oparciu o bieżące 

stawki rynkowe. Strona przejmująca koryguje 
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wartość bilansową składnika aktywów objętego 

umową oraz zobowiązania z tytulu leasingu ujętego 

metodą realizacji zobowiązania, tak aby 

odzwierciedlały bieżące stawki rynkowe opłat 

leasingowych odnoszące się do danej umowy.  

 

 

 

Spostrzeżenia 

Proponowane zasady rozliczania transakcji 

sprzedaży i leasingu zwrotnego znacząco różnią się 

od obecnie obowiązujących zgodnie z MSR 17. 

Zgodnie z projektem standardu, jednostka 

sprzedająca składnik aktywów, który następnie 

użytkuje na podstawie leasingu zwrotnego musi 

starannie przeanalizować sposób zaangażowania 

w dany składnik aktywów, zanim ujmie transakcję 

sprzedaży. Obecnie stosowane praktyki mogą nie 

uwzględniać wielu warunków przedstawionych 

w projekcie, które uniemożliwiają rozliczanie 

transakcji jako sprzedaży i leasingu zwrotnego. 

 

 

Subleasing 

 

Jednostka może wziąć składnik aktywów w leasing 

od leasingodawcy i podnająć go innej jednostce 

(taka operacja określana jest jako subleasing). 

W takiej sytuacji jednostka jest jednocześnie 

leasingobiorcą wobec leasingodawcy pierwotnego 

oraz pośrednim leasingodawcą wobec podnajemcy, 

któremu podnajmuje wzięty w leasing składnik 

aktywów. Według projektu taki pośredni 

leasingodawca rozlicza aktywa i zobowiązania 

z tytułu leasingu zgodnie z modelem leasingobiorcy, 

zaś te wynikające z podnajmu – zgodnie z modelem 

leasingodawcy. Może to doprowadzić do różnic 

w wycenie między leasingiem a subleasingiem, 

ponieważ granica wiarygodności wyceny płatności 

leasingowych występuje tylko po stronie 

leasingodawców, nie ma go zaś po stronie 

leasingobiorców.  

 

 

Prezentacja 

 

Leasingobiorca 

Leasingobiorca prezentuje aktywa objęte prawem 

użytkowania razem z rzeczowymi aktywami trwałymi 

lub nieruchomościami inwestycyjnymi, ale oddzielnie 

od aktywów stanowiących jego własność, 

a niebędące przedmiotem leasingu. Zobowiązania  

z tytułu opłat leasingowych przedstawia się 

oddzielnie od innych zobowiązań finansowych. 

Koszty odsetkowe i amortyzacyjne prezentuje się 

oddzielnie od innych kosztów amortyzacji i odsetek – 

w rachunku zysków i strat lub w notach. Płatności 

pieniężne klasyfikuje się jako oddzielną działalność 

finansową w sprawozdaniu z przepływów 

pieniężnych. 

 

 

Spostrzeżenia 

Opłaty leasingowe traktuje się jako finansowe 

przepływy pieniężne w sprawozdaniu z przepływów 

pieniężnych. W ramach obecnie obowiązującej 

metody opłaty leasingowe z tytułu leasingu 

operacyjnego traktowane są jako operacyjne 

przepływy pieniężne. Wobec tego w przypadku 

umów obecnie klasyfikowanych jako leasing 

operacyjny, przepływy pieniężne obliczone zgodnie 

z projektem standardu będą wyższe niż w ramach 

obecnie stosowanego modelu.  

 

 

Leasingodawca – metoda realizacji zobowiązania  

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

leasingodawca prezentuje składnik aktywów objęty 

umową leasingu, należności i zobowiązania z tytułu 

leasingu w kwotach brutto, a ich sumę jako aktywa  

z tytułu leasingu netto lub zobowiązania z tytułu 

leasingu netto. Leasingodawca pośredni prezentuje 

zobowiązanie do realizacji opłat leasingowych  

w ramach leasingu pierwotnego oddzielnie od 

pozostałych aktywów i zobowiązań wynikających  

z subleasingu, zaś składnik aktywów objęty prawem 

użytkowania i należności z tytułu subleasingu 

prezentuje w ramach subleasingu. Zobowiązanie  

z tytułu leasingu w sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej ujmuje w kwocie brutto. Suma tych 

pozycji stanowi aktywa z tytułu leasingu netto 

lub zobowiązania z tytułu leasingu netto. W rachunku 

zysków i strat leasingodawca osobno prezentuje 

dochód odsetkowy z należności leasingowych, 

dochód leasingowy wynikający z wypełnienia 

zobowiązania do realizacji świadczeń oraz koszt 

amortyzacji. Wpływy pieniężne prezentuje się 

oddzielnie od innych przepływów pieniężnych 

z działalności operacyjnej, jeżeli jednostka stosuje 

metodę bezpośrednią, zaś w przypadku 

zastosowania metody pośredniej zmiany kwoty 
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należności leasingowych przedstawia się oddzielnie 

od innych należności operacyjnych.  

 

 

Leasingodawca – metoda wyksięgowania 

Leasingodawca prezentuje należności leasingowe 

oddzielnie od pozostałych aktywów finansowych. 

Aktywa rezydualne prezentuje się jako oddzielną 

pozycję rzeczowych aktywów trwałych. Należności 

leasingowe i aktywa rezydualne wynikające 

z subleasingu wyróżnia się spośród innych 

należności leasingowych i aktywów rezydualnych. 

Prezentacji w rachunku zysków i strat dokonuje się 

w kwotach brutto lub netto w zależności od profilu 

działalności leasingodawcy. Jeżeli profil działalności 

leasingodawcy przewiduje wykorzystywanie leasingu 

jako źródła finansowania, prezentuje on dochody 

i koszty w kwotach netto. Producenci i dealerzy 

korzystający z leasingu jako z alternatywnej metody 

sprzedaży produktów, które w innych warunkach 

byłyby zbywane w ramach normalnej transakcji 

sprzedaży prezentują dochody i koszty w kwotach 

brutto jako przychody i koszty sprzedaży. Ponadto 

leasingodawca prezentuje dochody odsetkowe 

z aktywów objętych leasingiem oddzielnie od innych 

dochodów odsetkowych. 

 

Leasingobiorca prezentuje przepływy pieniężne 

z opłat leasingowych w różnym ujęciu, w zależności 

od tego, czy przepływy pieniężne sporządzane są 

metodą pośrednią, czy bezpośrednią. Wpływy 

pieniężne prezentuje się oddzielnie od innych 

przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 

jeżeli jednostka stosuje metodę bezpośrednią, zaś w 

przypadku zastosowania metody pośredniej zmiany 

kwoty należności leasingowych przedstawia się 

oddzielnie od innych należności operacyjnych. 

 

 

Ujawnienia 

 

Projekt znacząco zwiększa wymogi dotyczące 

ujawnień związanych z umowami leasingu. 

Wymagane ujawnienia będą obejmowały dane 

ilościowe i jakościowe, które „określają i wyjaśniają 

kwoty ujęte w sprawozdaniu finansowym z tytułu 

leasingu” oraz „opisują w jaki sposób umowy 

leasingu mogą wpłynąc na wartość, rozkład w czasie 

i poziom niepewności przyszłych przepływów 

pieniężnych jednostki”. Wymaga się zastosowania 

takiego poziomu dezagregacji informacji 

zapewniającego ich przydatność z punktu widzenia 

użytkowników sprawozdania finansowego.  

 

Będą one obejmowały między innymi opisy 

dotyczące warunkowych opłat leasingowych, 

możliwości przedłużenia leasingu i gwarancje 

wartości rezydualnej, a także informacje dotyczące 

zmian w założeniach i ocenach związanych 

z opcjami, leasingiem warunkowym, gwarancjami 

wartości rezydulanej i stopami dyskonta. Projekt 

wymaga również, by zarówno leasingodawca, 

jak i leasingobiorca dokonali uzgodnienia bilansu 

otwarcia i zamknięcia aktywów i zobowiązań 

związanych z umowami leasingu.  

 

 

Podatek odroczony 

 

Przyjęcie propozycji może pociągnąć za sobą 

znaczące konsekwencje w zakresie podatku 

odroczonego po stronie leasingobiorcy. 

Leasingobiorcy będą musieli dokonać starannej 

analizy uwarunkowań prawnych oraz zmian 

wprowadzonych przez organy podatkowe 

w odpowiedzi na przedstawione propozycje.  

Prawo podatkowe może być na przykład tak 

zmienione, by umożliwić traktowanie podatkowe 

umów leasingowych zgodnie z przedstawionymi 

propozycjami (tj. tam, gdzie przepisy prawne 

odpowiadają GAAP), dostosowane do nowej 

metodologii lub wcale nie ulec zmianie. Mogą 

pojawić się różnice przejściowe między podstawą 

opodatkowania a wartością bilansową składnika 

aktywów objętego prawem użytkowania 

oraz ujęciem początkowym zobowiązania z tytułu 

leasingu. MSR 12 „Podatek dochodowy” wymaga 

ujmowania podatku od wszystkich różnic 

przejściowych. Dopuszcza się jednak wyjątek od tej 

reguły w przypadku różnic przejściowych 

wynikających z ujęcia składnika aktywów 

lub zobowiązań (prócz połączenia jednostek 

gospodarczych), które w momencie dokonania 

transakcji nie mają wpływu na dochód księgowy 

ani podatkowy (stratę podatkową), znany jako 

„zwolnienie z początkowego ujęcia”.  

Leasingobiorca, który stwierdzi występowanie różnic 

przejściowych, musi sprawdzić, czy to zwolnienie  

go dotyczy. Ponieważ propozycja ma wpływ na 

wszystkie umowy leasingowe obowiązujące na dzień 

jej wejścia w życie, należy pamiętać o kwestiach 



 14 

podatkowych, które mogą wystąpić w momencie 

pierwszego zastosowania nowego standardu.  

 

 

Okres przejściowy 

 

Wszystkie umowy leasingu obowiązujące na dzień 

jego zastosowania podlegają nowemu standardowi 

rachunkowości leasingu. Projekt wymaga zarówno 

od lesingobiorców, jak i od leasingodawców 

zastosowania nowego modelu przy wykorzystaniu 

uproszczonej metody retrospektywnej na dzień 

rozpoczęcia pierwszego okresu porównawczego 

przedstawionego w sprawozdaniu finansowym, 

w którym jednostka zastosowała nowy standard.  

 

Leasingobiorca ujmuje zobowiązanie „wycenione 

w wartości bieżącej należnych opłat leasingowych 

zdyskontowanych za pomocą krańcowej stopy 

procentowej leasingobiorcy na dzień pierwszego 

zastosowania” oraz odpowiadający mu składnik 

aktywów przeznaczony do użytkowania z 

uwzględnieniem utraty wartości. Składnik aktywów 

objęty prawem użytkowania zostanie skorygowany 

o przedpłacone albo naliczone opłaty leasingowe. 

Nie wymaga się korekt w przypadku leasingu 

sklasyfikowanego jako leasing finansowy z MSR 17, 

który nie posiadaja opcji, warunkowych opłat 

leasingowych, kar umownych ani gwarancji wartości 

rezydualnej. Leasing krótkoterminowy ujmuje się w 

oparciu o omówione wcześniej wymogi projektu. 

 

W przypadku umów rozliczanych metodą realizacji 

zobowiązania, leasingodawca ujmuje prawo  

do otrzymania opłat leasingowych „wycenione  

w wartości bieżącej należnych opłat leasingowych 

zdyskontowanych za pomocą stopy określonej  

w umowie leasingu na dzień rozpoczęcia leasingu” 

z uwzględnieniem utraty wartości, a także 

odpowiadające mu zobowiązanie z tytułu leasingu. 

Przywraca również uprzednio wyksięgowane 

aktywa, które ujmuje po koszcie zamortyzowanym, 

wyliczonym tak, jak gdyby aktywa te nigdy 

nie zostały wyksięgowane, z uwzględnieniem utraty 

wartości.   

 

W przypadku umów rozliczanych metodą 

wyksięgowania, leasingodawca ujmuje prawo 

do otrzymania opłat leasingowych „wycenione 

w wartości bieżącej należnych opłat leasingowych 

zdyskontowanych za pomocą stopy określonej 

w umowie leasingu na dzień rozpoczęcia leasingu” 

z uwzględnieniem utraty wartości. Leasingodawca 

ujmuje również rezydualny składnik aktywów 

w wartości godziwej na dzień pierwszego 

zastosowania standardu.  

 

 

Spostrzeżenia 

Proponowane wymagania okresu przejściowego 

nie zwalniają już obowiązujących umów leasingu 

z zastosowania nowych przepisów.  Choć nowy 

standard dotyczący leasingu nie wejdzie w życie 

przed 1 stycznia 2013 roku, leasingodawcy 

i leasingobiorcy zawierający długoterminowe umowy 

leasingowe muszą wziąć pod uwagę potencjalne 

skutki wprowadzenia proponowanych rozwiązań 

oraz ich oddziaływania na strukturę umów 

leasingowych zawieranych w przyszłości. Ponadto 

data wejścia w życie nie musi odpowiadać terminowi 

przygotowania jednostek do przyjęcia nowych 

zasad, ponieważ wymogi okresu przejściowego 

stanowią, że nowe zasady stosuje się od początku 

pierwszego okresu porównawczego 

przedstawionego w sprawozdaniu finansowym. 

Wobec tego już dziś należy wziąć pod uwagę 

potencjalny wpływ tych propozycji na sprawozdanie 

finansowe oraz rozważyć dokonanie ewentualnych 

zmian w strukturze leasingu, wskaźnikach realizacji, 

kowenantach dłużnych i systemach. Konieczne 

będzie ponadto przeszkolenie kluczowych 

interesariuszy.  

 

 

Data wejścia w życie 

 

Termin nadsyłania uwag minęła 15 września 2010 

roku, a standard dotyczący wyceny wartości 

godziwej zostanie opublikowany w pierwszym 

kwartale 2011 roku. Zdaniem obu Rad, data wejścia 

w życie zostanie ustalona po uwzględnieniu uwag 

dotyczących projektu oraz wszystkich wspólnie 

realizowanych projektów, których zakończenie 

planowane jest w nadchodzącym roku.  

 

 

Przykłady 

 

Poniższe przykłady podano wyłącznie jako ilustrację 

zastosowania propozycji na prostych wzorach. 

W praktyce obliczenia te mogą być znacznie bardziej 

skomplikowane – zależnie od faktów i okoliczności.   
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Przykład rozliczeń po stronie leasingobiorcy 
 

Spółka zawiera umowę leasingu lokalu sklepowego w biurowcu. Umowy nie można rozwiązać przez okres 10 lat. 

Istnieje możliwość jej dwukrotnego przedłużenia na okresy po 5 lat. Zgodnie z umową roczne opłaty leasingowe 

wyniosą 2 mln PLN plus dodatkowa opłata warunkowa w wysokości 2% rocznych przychodów brutto.   

Krańcowa stopa procentowa spółki wynosi 8%. Umowa nie obejmuje opcji zakupu ani gwarancji ceny rezydualnej. 

 

 

Okres leasingu 

Pierwszy etap wyceny składnika aktywów objętego prawem użytkowania obejmuje wyznaczenie okresu leasingu. 

Spółka wyliczyła prawdopodobieństwo na podstawie czynników umownych, uwzględniając inwestycje w obiekt 

objęty leasingiem oraz historię możliwości przedłużenia umowy. Wybrano okres 15 lat, ponieważ jest to najdłuższy 

okres leasingu charakteryzujący się wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia. 

 

 
Dwukrotne  

przedłużenie o 5 lat 

Jednorazowe 

przedłużenie o 5 lat 
Bez przedłużenia 

Okres leasingu 20 lat 15 lat 10 lat 

Prawdopodobieństwo 45% 35% 20% 

Suma prawdopodobieństwa  45% 80% 100% 

 

Kolejny etap obejmuje ocenę opłat leasingowych w piętnastoletnim okresie leasingu w celu wyznaczenia wysokości 

prognozowanych opłat w tym okresie. Poniższe scenariusze oparte są o prognozy spółki oraz przewidywane 

przychody w odniesieniu do uzasadnionych wyników na okres najbliższych 15 lat.  

 

 

Prognozowane opłaty warunkowe  

 Wynik 1 
przychody 

stałe 

Wynik 2 
wzrost 

przychodów  
o 5%/r 

Wynik 3 
wzrost 

przychodów 
o 8%/r 

Wynik 4 
spadek 

przychodów 
o 2%/r Razem 

Sprzedaż w okresie 15 lat przy 
założeniu 10 mln PLN w roku 1. 

150.000.000 215.785.636 271.521.139 130.715.449  

Opłaty warunkowe razem 3.000.000 4.315.713 4.315.713 2.614.309  

Wartość bieżąca 1.711.896 2.297.568 2.777.778 1.534.344  

Prawdopodobieństwo 40% 25% 25% 10%  

 684.758 574.391 694.444 153.434 2.107.027 

 

Poniżej przedstawiono sumę aktywów objętych prawem użytkowania i zobowiązań leasingowych ujętych na dzień 

rozpoczęcia leasingu. Kwotę tę wyliczono na podstawie okresu leasingu i opłat warunkowych (przedstawionych 

wyżej) oraz rocznych opłat leasingowych.  

 
 
Składnik aktywów objęty prawem użytkowania/zobowiązanie 

Warunkowe opłaty leasingowe  2.107.027 

Roczne opłaty leasingowe (wartość bieżąca z kwoty 2 mln PLN/r za okres 15 lat) 17.118.957 

Składnik aktywów objęty prawem użytkowania/zobowiązanie razem 19.225.984 

 
W dniu rozpoczęcia leasingu spółka ujmuje wartość składnika aktywów objętego prawem użytkowania 

oraz zobowiązanie leasingowe w kwocie 19,2 mln PLN. 
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Księgowania na koniec pierwszego roku 

 
Na koniec pierwszego roku przychody wyniosły 11.000.000 PLN (tj. 1.000.000 PLN ponad wartość szacowaną 

przez leasingobiorcę na pierwszy rok). Przy dokonywaniu opłaty leasingowej w dniu 31 grudnia spółka dokona 

następującego księgowania (pominięto skutki przejściowe): 

 
 
 

Wn Ma 

Zobowiązanie z tytułu leasingu (metoda efektywnej stopy procentowej) 661.921  

Koszty odsetkowe (metoda efektywnej stopy procentowej) 1.538.079  

Koszty amortyzacji (liniowe) 1.281.732  

Koszty dodatkowe
1
 (1.000.000 PLN * 2%) 20.000  

Środki pieniężne  2.220.000 

Składnik aktywów objęty prawem użytkowania  1.281.732 

 
1 Projekt nie określa, czy dodatkowe koszty związane z korektą warunkowych płatności leasingowych w bieżącym okresie zostanie 

sklasyfikowana jako dodatkowe koszty odsetkowe czy jako dodatkowe koszty amortyzacji.  

 

 

Ponieważ faktycznie wygenerowane przychody były wyższe od prognozowanych, spółka ujmuje dodatkowe 

warunkowe opłaty leasingowe dotyczące bieżącego roku bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Powinna 

również przeszacować przyszłe prognozowane przychody. Jeżeli przyszłe prognozowane przychody i warunkowe 

opłaty leasingowe zostaną skorygowane, konieczna będzie korekta zobowiązań leasingowych.  

 

Poniższa tabela przedstawia porównanie oddziaływania na wynik finansowy w pierwszym roku obowiązywania 

umowy w ramach (1) proponowanej metody praw użytkowania i (2) obecnie stosowanych zasad rachunkowości. 

W ramach proponowanej metody uwzględnia się od razu całość kosztów, a zatem koszty ujęte w pierwszych latach 

leasingu będą wyższe niż w ramach obecnie stosowanej metody rachunkowej.  

 
 
Porównanie rachunku zysków i strat: Rok 1 
 Proponowane 

zasady 
rachunkowości 

Obecne 
zasady 

rachunkowości 

Koszty amortyzacji  1.281.732  

Koszty odsetkowe  1.538.079  

Zobowiązania warunkowe
1
  20.000 220.000 

Opłaty leasingowe - koszty  2.000.000 

Razem 2.839.811 2.220.000 

 
1 
Projekt nie określa, czy dodatkowe koszty związane z korektą warunkowych płatności leasingowych w bieżącym okresie zostanie 

sklasyfikowana jako dodatkowe koszty odsetkowe czy jako dodatkowe koszty amortyzacji. 

 
  



 

 
 

 

 

 

 

            Biuletyn MSSF wydanie 08/2010 wrzesień 2010         17 

Przykład rozliczeń po stronie leasingodawcy 

 
Poniższy przykład stanowi porównanie oddziaływania na wynik finansowy w ramach metody realizacji 

zobowiązania i obecnie stosowanych zasad rozliczania leasingu operacyjnego. Ilustruje on zarazem sposób 

księgowania w ramach (1) metody realizacji zobowiązania, (2) metody wyksięgowywania i (3) obecnie stosowanych 

zasad rozliczania leasingu operacyjnego. Nie jest on natomiast ilustracją metod określania, czy dany 

leasingodawca powinien stosować metodę wyksięgowywania, czy realizacji zobowiązania.  

 

Producent sprzętu oferuje klientom możliwość wzięcia go w leasing. Umowy leasingu nie można rozwiązać 

przez okres pięciu lat. Nie obejmuje ona możliwości przedłużenia ani gwarancji wartości rezydualnej.  

Roczna opłata leasingowa wynosi 7.800 PLN. Normalna cena sprzętu wynosi 35.000 PLN, a koszt 25.000 PLN.  

Wartość szacunkowa na koniec okresu leasingu wynosi 5.667 PLN.  

Stopa dyskonta naliczana przez leasingodawcę wynosi 8%.   

 

Porównanie rocznego oddziaływania na wynik finansowy leasingobiorcy w ramach metody realizacji zobowiązania 

oraz obecnie stosowanych zasad rozliczania: 

 

 

Wpływ na wynik finansowy leasingodawcy 

 
 
 

Metoda realizacji 
zobowiązania 

Obecnie stosowana 
metoda rozliczania 

leasingu operacyjnego 

Rozpoczęcie leasingu - - 

Rok 1 4.853 3.933 

Rok 2 4.429 3.933 

Rok 3 3.970 3.933 

Rok 4 3.474 3.933 

Rok 5 2.939 3.933 

Razem 19.665 19.665 

 
 
Ilustracja sposobu księgowania zgodnie z (1) metodą wyksięgowywania, (2) metodą realizacji zobowiązania  

i (3) obecnie stosowanymi zasadami rozliczania leasingu operacyjnego: 

 
 

 

Metoda 
Wyksięgowania 

Metoda realizacji 
zobowiązania  

Obecnie 
stosowana 

metoda 
rozliczana 

leasingu 
operacyjnego 

Księgowania na dzień rozpoczęcia leasingu:    

Należności leasingowe 31.143
1
 31.143.  

Koszt własny sprzedaży 22.245
2
   

Składnik aktywów stanowiący przedmiot leasingu (22.245)   

Przychody (31.143)   

Zobowiązanie z tytułu leasingu  (31.143)  
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Metoda  
Wyksięgowania 

Metoda 
realizacji 

zobowiązania  

Obecnie 
stosowana 

metoda 
rozliczana 

leasingu 
operacyjnego 

Wpływ na salda kont (Winien/Ma)    

Rok 1    

Środki pieniężne 7.800 7.800 7.800 

Zobowiązanie z tytułu leasingu  6.229
3
  

Koszty amortyzacji   3.867
3
 3.867. 

Umorzenie   (3.867) (3.867) 

Przychody odsetkowe (2.491)
5
 (2.491)  

Należności leasingowe (5.309). (5.309)  

Amortyzacja zobowiązań leasingowych  (6.229)  

Przychody z tytułu leasingu   (7.800) 

    

Rok 2    

Środki pieniężne 7.800. 7.800 7.800 

Zobowiązanie z tytułu leasingu  6.229  

Koszty amortyzacji  3.867 3.867. 

Umorzenie  (3.867) (3.867) 

Przychody odsetkowe (2.067) (2.067)  

Należności leasingowe (5.733) (5.733)  

Amortyzacja zobowiązań leasingowych  (6.229)  

Przychody z tytułu leasingu   (7.800) 

    

Rok 3    

Środki pieniężne 7.800 7.800 7.800 

Zobowiązanie z tytułu leasingu  6.229  

Koszty amortyzacji  3.867 3.867. 

Umorzenie  (3.867) (3.867) 

Przychody odsetkowe (1.608) (1.608)  

Należności leasingowe (6.192) (6.192)  

Amortyzacja zobowiązań leasingowych  (6.229)  

Przychody z tytułu leasingu   (7.800) 

    

Rok 4    

Środki pieniężne 7.800 7.800 7.800 

Zobowiązanie z tytułu leasingu  6.229  

Koszty amortyzacji  3.867 3.867. 

Umorzenie  (3.867) (3.867) 

Przychody odsetkowe (1.113) (1.113)  

Należności leasingowe (6.687) (6.687)  

Amortyzacja zobowiązań leasingowych  (6.229)  

Przychody z tytułu leasingu   (7.800) 

    

Rok 5    

Środki pieniężne 7.800 7.800 7.800 

Zobowiązanie z tytułu leasingu  6.229  

Koszty amortyzacji  3.867 3.867. 

Umorzenie  (3.867) (3.867) 

Przychody odsetkowe (578) (578)  

Należności leasingowe (7.222) (7.222)  

Amortyzacja zobowiązań leasingowych  (6.229)  

Przychody z tytułu leasingu   (7.800) 
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1 Należności z tytułu leasingu to wartość bieżąca rocznych opłat leasingowych (7.800 PLN) zdyskontowana 

wg stopy 8%.  

 

2 Koszt własny sprzedaży jest równy wyksięgowanej wartości składnika aktywów, stanowiącej alokację 

wartości bilansowej wycenionej jako wartość godziwa należności/standardowa cena sprzedaży x koszt) 

(31.143 PLN/35.000 PLN X 25.000 PLN). 

 

3 Zobowiązanie leasingowe amortyzuje się liniowo w okresie 5 lat (31.143 PLN/ 5 = 6.229 PLN). 

 

4 Składnik aktywów stanowiący przedmiot leasingu podlega amortyzacji, tak że na koniec okresu 

pięcioletniego jego wartość odpowiada wartości rezydualnej na koniec okresu leasingu.  

Warto zauważyć, że kwota ta nie musi być równa wartości rezydualnej składnika aktywów obliczonej 

metodą wyksięgowania.  

 

5 Dochód odsetkowy oblicza się metodą efektywnej stopy procentowej wysokości 8%.  

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

20 

 

 

  

Nazwa Standardu Tytuł 

Obowiązujący                 

w odniesieniu do 

okresów rocznych 

rozpoczynających się 

(lub później) 

Oczekuje się 

zatwierdzenia               

(wg raportu EFRAG  

z dnia 26 lipca 2010) 

Standardy MSR/MSSF 

MSSF 9 (listopad 2009) Instrumenty finansowe 1 styczeń 2013 
Nie określono jeszcze 

terminu 

Doroczne poprawki do MSSF 

(maj 2010) 
Doroczne poprawki do MSSF 2010 

1 lipiec 2010  

lub 1 styczeń 2011 

(zależnie od standardu) 

IV kwartał 2010 

MSSF które jeszcze nie weszły w życie         

albo nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE 
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Nasze publikacje poświęcone MSSF w języku polskim 

Tytuł Opis 

 

Praktyczny przewodnik  

po MSSF 2010 

 

Przewodnik zawiera streszczenia zapisów wszystkich MSSF z uwzględnieniem zmian 

w MSSF wydanych do końca października 2009 r. oraz porównanie z Ustawą  

o rachunkowości (PSR). 

 

 

Wzór skonsolidowanego 

sprawozdania zgodnego  

z MSSF za rok zakończony  

31 grudnia 2009 roku 

 

 

Wzór skonsolidowanego sprawozdania finansowego opracowany w celu zilustrowania 

ujawnień wymaganych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 

Finansowej (MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską, dla 

sprawozdań finansowych sporządzanych za okresy rozpoczynające się  

w dniu 1 stycznia 2009 roku i później. 

 

 

Lista kontrolna ujawnień 

wymaganych w sprawozdaniach 

finansowych wg MSSF 

sporządzonych według stanu  

na 31 grudnia 2009 roku 

 

 

Lista kontrolna stanowiąca podsumowanie wymogów Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dotyczących ujawnień i prezentacji. Lista 

kontrolna jest narzędziem pomagającym użytkownikom w stwierdzeniu, czy zostały 

spełnione wymogi MSSF dotyczące prezentacji i ujawniania. Nie obejmuje natomiast 

wymogów MSSF dotyczących ujęcia i wyceny. 

 

 

Przewodnik po MSR 34 

Śródroczna sprawozdawczość 

finansowa 

 

 

Przewodnik ten omawia Standard jako całokształt, wytyczne zastosowania Standardu 

oraz przedstawia liczne praktyczne przykłady. Dodatkowo Przewodnik ten zawiera 

wzorcowe śródroczne sprawozdanie finansowe mające na celu zilustrowanie 

wymogów prezentacji i ujawnień informacji dodatkowych w myśl MSR 34  

jak i Listę kontrolną zgodności z Standardem. 

 

 

Przewodnik po MSSF 8  

Segmenty Operacyjne 

 

 

 

 

Publikacja przedstawia najważniejsze zasady związane z implementacją  

i zastosowaniem MSSF 8, wykorzystując liczne przykłady zastosowania 

poszczególnych rozwiązań zawartych w standardzie, jak również przykładowe formy 

prezentacji danych o segmentach operacyjnych. 

 

Publikacje można uzyskać bezpłatnie na stronie Deloitte: www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/zagadnienia/mssf/ 

oraz IAS Plus: www.iasplus.com/country/poland.htm. 

 

Przydatne linki 
MSSF 

www.deloitte.com/pl/MSSF 

Publikacje i aktualne informacje dotyczące MSSF.  

www.iasplus.com 

Na tej stronie można znaleźć aktualne informacje dotyczące zmian w MSSF  

i interpretacjach oraz praktyczne materiały źródłowe. 

www.iasb.org 

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) 

www.ifac.org 

Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) 

 

US GAAP  

www.fasb.org 

Amerykańska Rada ds. Standardów Rachunkowości 

www.sec.gov 

Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd USA  

 

Polskie Standardy Rachunkowości 

www.mf.gov.pl 

Ministerstwo Finansów 

www.kpwig.gov.pl 

Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd 

www.kibr.org.pl 

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów 

www.skwp.org.pl   

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

 

Unia Europejska  

www.europa.eu.int 

Unia Europejska (strona główna) 

www.efrag.org 

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej 

www.fee.be  

Europejska Federacja Księgowych 

www.cesr-eu.org 

Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych 

 

Deloitte 

www.deloitte.com/pl/audyt 

Dodatkowe informacje dotyczące usług, programów, szkoleń  

i publikacji  

 

 

www.deloitte.com/pl  

Deloitte Polska 

www.deloitte.com 

Deloitte Global 

Nasze publikacje i przydatne linki 

http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/zagadnienia/mssf/index.htm
http://iasplus.com/country/poland.htm
http://www.deloitte.com/pl/MSSF
http://www.iasplus.com/
http://www.iasb.org/
http://www.ifac.org/
http://www.fasb.org/
http://www.sec.gov/
http://www.mf.gov.pl/
http://www.kpwig.gov.pl/
http://www.kibr.org.pl/
http://www.skwp.org.pl/
http://www.europa.eu.int/
http://www.efrag.org/
http://www.fee.be/
http://www.cesr-eu.org/
http://www.deloitte.com/pl/audyt
http://www.deloitte.com/pl
http://www.deloitte.com/
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Więcej informacji można uzyskać od członków  

Zespołu Technicznego Deloitte Audyt. 
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