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Dnia 14 listopada 2011 roku Rada Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała 
ponownie projekt standardu ED 2011/6 „Przychody 
z tytułu umów z klientami” (zmieniony projekt standardu). 
Zmieniony projekt jest kolejnym krokiem w opracowaniu 
zupełnie nowego standardu ujmowania przychodów 
i stanowi część obszernych rozważań dotyczących 
propozycji zawartych w pierwotnym projekcie standardu, 
opublikowanym w czerwcu 2010 r. Chociaż podstawy 
koncepcyjne pozostają bez zmian, RMSR oraz amerykańska 
Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) 
(zwane łącznie „Radami”) zmieniły wiele szczegółowych 
aspektów propozycji pierwotnego projektu standardu. 
W wyniku tych zmian i biorąc pod uwagę znaczenie 
pozycji przychodów dla użytkowników sprawozdań 
finansowych, Rady postanowiły umożliwić komentowanie 
zmienionego projektu standardu szerokiemu gronu 
osób zainteresowanych. Rady zwróciły się do organów 
ustawodawczych z prośbą o komentarz, czy propozycje 
są jasne i czy mogą zostać zastosowane w taki sposób, 
aby użytkownicy sprawozdań finansowych byli skutecznie 
informowani o treści ekonomicznej umów jednostki 
z klientami. 

Rady oczekują komentarzy dotyczących sześciu obszarów 
zmienionego projektu standardu, w sprawie których 
wcześniej organy ustawodawcze nie miały możliwości 
prezentowania swoich opinii:

1. stwierdzenie, kiedy zobowiązanie do wykonania 
świadczenia związanego z przekazaniem towarów 
i usług zostało wypełnione;

2. przedstawienie efektów ryzyka kredytowego klienta jako 
odrębnej pozycji obok przychodów;

3. ograniczenie łącznej kwoty dotychczas ujętych 
przychodów do kwoty, co do której istnieje wystarczająca 
pewność, że jednostka jest do nich uprawniona;

4. zastosowanie testu obciążeń dla zobowiązania do 
wykonania świadczenia, które jednostka wykonuje 
w czasie i w momencie rozpoczęcia umowy oczekuje 
wykonać w okresie dłuższym niż jeden rok;

5. wymóg ujawnienia przychodów w śródrocznych 
sprawozdaniach finansowych; oraz

6. określenie terminu zaprzestania ujmowania 
przeniesionych aktywów niefinansowych, niebędących 
efektem działalności podstawowej jednostki. 

Celem projektu jest opracowanie wspólnego, 
wszechstronnego i uporządkowanego standardu 
ujmowania i rozliczania przychodów, mającego 
zastosowanie do złożonych transakcji w różnych branżach. 
Rada oczekuje, że zmienione propozycje stanowić będą 
znaczną poprawę w stosunku do aktualnego sposobu 
ujmowania przychodów. 

RMSR publikuje zmieniony projekt standardu ujmowania 
przychodów

Streszczenie

•	 Podstawa zmiany projektu standardu jest zasadniczo zgodna z podstawą 
pierwotnego projektu i, podobnie do MSR 11 i MSR 18, wynika głównie z 
modelu ujmowania przychodów w chwili dostarczenia klientowi towarów i 
usług przez jednostkę. Jednak zmieniony projekt standardu zawiera bardziej 
szczegółowe wskazówki niż obowiązujące MSSF, a model ujmowania przy-
chodów został w dużym stopniu zmieniony.

•	 Istotną zmianą w stosunku do pierwotnego projektu standardu jest wprow-
adzenie ograniczenia dotyczącego rozdzielenia zobowiązań do wykonania 
świadczenia w umowie w sytuacji, gdy jednostka świadczy znaczącą usługę 
integracyjną polegającą na łączeniu elementów umowy w jeden element oraz 
ich znaczącą modyfikację lub dostosowanie do potrzeb klienta.

•	 Nawet jeżeli umowa lub portfel umów jako całość może przynieść zyski, na 
moment rozpoczęcia umowy jednostki mogą wykazywać straty na poszczegól-
nych elementach tej umowy.

•	 Projekt standardu zawiera wskazówki dotyczące okoliczności, w których 
może nastąpić ujęcie przychodów, nawet jeśli całkowita należna płatność jest 
niepewna.

•	 Wymagane będzie ujawnienie wyczerpujących informacji w sprawozdaniu 
finansowym.

•	 Propozycje zmian obowiązywałyby w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2015, z możliwością 
wcześniejszego zastosowania.

•	 Termin zgłaszania uwag minął 13 marca 2012 roku, a publikacja ostatecznej 
wersji standardu planowana jest na koniec 2012 roku.
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Nadrzędna zasada zmienionego projektu standardu 
stanowi, że „jednostka ujmować będzie przychody 
w celu odzwierciedlenia przekazania przyrzeczonych 
towarów i usług klientowi w wysokości odzwierciedlającej 
płatność należną jednostce - zgodnie z jej oczekiwaniami - 
w zamian za te towary i usługi”. Propozycje zawierają pięć 
kluczowych etapów, które jednostka powinna zastosować 
ujmując przychody z umów zgodnie ze zmienionym 
zakresem projektu standardu:

•	 Etap 1 — identyfikacja umowy z klientem;

•	 Etap 2 — identyfikacja odrębnych zobowiązań do 
wykonania świadczenia w umowie;

•	 Etap 3 — określenie ceny transakcyjnej;

•	 Etap 4 — przypisanie ceny transakcyjnej do 
poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczenia 
zawartych w umowie; oraz

•	 Etap 5 — ujęcie przychodów w chwili spełnienia 
każdego zobowiązania do wykonania świadczenia przez 
jednostkę.

Etapy te są zgodne z etapami wskazanymi w pierwotnym 
projekcie standardu, jednak zaproponowano wiele zmian 
(przedstawionych poniżej) dotyczących ich zastosowania.

Identyfikacja umów z klientami 
Podobnie do propozycji w pierwotnym projekcie standardu, 
zmieniony projekt dotyczyłby umów jednostki z klientami 
niemieszczących w zakresie standardów dotyczących 
leasingu, ubezpieczeń lub instrumentów finansowych 
i wymiany niepieniężnej między jednostkami prowadzącymi 
ten sam rodzaj działalności, aby umożliwić sprzedaż 
klientom lub potencjalnym klientom, niebędącym stroną 
wymiany. Umowa musi być zawarta z klientem w formie 
pisemnej, ustnej bądź dorozumianej i musi stworzyć 
egzekwowalne prawa i obowiązki między dwiema stronami 
lub większą liczbą stron. Zmieniony projektu standardu 
zawiera konkretne kryteria, które jednostka musi wziąć 
pod uwagę, aby określić czy umowa rzeczywiście istnieje. 
Jeżeli każda strona całkowicie niewykonanej umowy może 
jednostronnie wypowiedzieć umowę, nie ponosząc z tego 
tytułu żadnej kary, umowa uważana jest za nieistniejącą.

Łączenie umów
Rady zweryfikowały i zmieniły wskazówki dotyczące 
łączenia umów proponowane w pierwotnym projekcie 
standardu. Zmieniony projekt standardu będzie wymagał, 
aby jednostka połączyła dwie umowy lub większą liczbę 
umów zawieranych w tym samym czasie lub w krótkim 
odstępie czasu z tym samym klientem (lub podmiotami 
powiązanymi) w przypadku spełnienia co najmniej jednego 
z poniższych kryteriów:

•	 umowy negocjowane są razem i posiadają wspólny cel 
handlowy;

•	 kwota płatności w ramach jednej umowy uzależniona 
jest od ceny lub realizacji innej umowy; lub

•	 towary lub usługi w dwóch umowach lub większej liczbie 
umów stanowią jedno zobowiązanie do wykonania 
świadczenia.

Dzielenie umów
Pierwotny projekt standardu proponował, by umowa 
była rozliczna jako dwie umowy lub większa liczba 
umów, w sytuacji gdy cena niektórych towarów lub usług 
w umowie nie jest zależna od ceny innych towarów i usług 
w umowie. Rady postanowiły wyeliminować ten wymóg, 
gdyż uznały go za niepotrzebny. Dlatego też wszystkie 
decyzje dotyczące dzielenia byłyby częścią procesu 
identyfikowania odrębnych zobowiązań do wykonania 
świadczenia (patrz poniżej).

Spostrzeżenie
Jednostki będą musiały zidentyfikować wszystkie umowy zawarte z klientami 
i zapoznać się z ich kluczowymi warunkami, aby zapewnić, że nowy model został 
zastosowany w sposób prawidłowy. Może to obejmować zrozumienie praktyk 
i procesów związanych z zawieraniem umów w kraju jednostki oraz zwyczajowo 
przyjętą praktyką jednostki i jej branży.
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Modyfikacje umów
Zmieniony projekt standardu wymagałby od jednostki 
rozliczenia modyfikacji zakresu umowy lub wyceny umowy 
w taki sposób jakby modyfikacja ta stanowiła odrębną 
umowę w przypadku gdy modyfikacja ta prowadzi do 
powstania ‘odrębnych’ przyrzeczonych towarów i usług, 
a kwota dodatkowej płatności odzwierciedla indywidualną 
cenę sprzedaży z wszelkimi właściwymi korektami. 
W przeciwnym razie jednostka zidentyfikowałaby 
nierozliczone zobowiązania do wykonania świadczenia 
(w tym częściowo spełnione zobowiązania) i rozliczyła 
modyfikację umowy w następujący sposób:

•	 jeżeli nierozliczone towary i usługi są odrębne od 
towarów i usług już przekazanych, należy zalokować 
zmodyfikowaną cenę transakcyjną pomniejszoną 
o płatność zaliczoną do w pełni wykonanych zobowiązań 
do wykonania świadczenia, do każdego pozostałego, 
odrębnego zobowiązania do wykonania świadczenia;

•	 jeżeli nierozliczone towary i usługi nie są odrębne 
i stanowią część jednego zobowiązania do wykonania 
świadczenia, które zostało w części wykonane 
w dniu modyfikacji umowy, należy zaktualizować 
cenę transakcyjną i procent realizacji całości umowy 
(korekta wyrównująca w ujęciu narastającym na dzień 
modyfikacji).

Pierwotny projekt standardu proponował zastosowanie 
drugiego podejścia do wszystkich modyfikacji, których cena 
powiązana jest z pierwotną umową. Sposób ten spotkał 
się z krytyką, gdyż uznano, że korekta wyrównująca nie 
odzwierciedli treści ekonomicznej.

Identyfikacja odrębnych zobowiązań do wykonania 
świadczenia
Zarówno pierwotny projekt standardu, jak i jego zmieniona 
wersja, proponują, aby towary i usługi rozliczane były 
jako oddzielne zobowiązania do wykonania świadczenia, 
jeżeli zostaną uznane za ‘odrębne’. Pierwotny projekt 
standardu nakładał obowiązek odrębności w przypadku 
oddzielnej sprzedaży lub możliwości oddzielnej sprzedaży 
towarów lub usług, gdyż posiada ona odrębną funkcję 
i marżę zysku, co wśród wielu zainteresowanych stron, 
w szczególności wśród branży budowlanej, wzbudziło 
obawy, że doprowadzi do identyfikacji zbyt wysokiej 
liczby zobowiązań do wykonania świadczenia w ramach 
jednej umowy. W reakcji na te obawy zmieniony projekt 
standardu precyzuje definicję słowa ‘odrębny’. 

Według zmienionego projektu standardu 
i z uwzględnieniem wyjątków (o czym mowa dalej), towar 
lub usługa są odrębne, pod warunkiem spełnienia jednego 
z następujących kryteriów:

a) jednostka regularnie sprzedaje towar lub usługę 
oddzielnie; lub

b) klient może odnieść korzyści z samego towaru lub samej 
usługi lub również z zasobów, które są łatwo dostępne 
dla klienta.

Bez względu na powyższe kryteria, towar lub usługa 
będące częścią przyrzeczonych towarów lub usług nie są 
odrębne, a więc pakiet towarów lub usług traktowany 
byłby jako jedno zobowiązanie do wykonania świadczenia, 
jeżeli spełnione zostaną oba poniższe kryteria:

a) towary lub usługi w pakiecie są ze sobą ściśle powiązane, 
a przekazanie ich klientowi wymaga od jednostki 
świadczenia usługi polegającej na zintegrowaniu 
towarów lub usług w połączone elementy, które były 
przedmiotem umowy klienta; oraz

b) pakiet towarów lub usług podlega znaczącej modyfikacji 
lub dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta 
w celu wykonania umowy.

Zmienione propozycje stanowią, że w praktyce jednostka 
może rozliczyć dwa odrębne towary lub dwie odrębne 
usługi lub ich większą liczbę jako jedno zobowiązanie do 
wykonania świadczenia, jeżeli towary lub usługi są w ten 
sam sposób przekazywane klientowi (np. gdyby stosowanie 
jednej metody pomiaru zaawansowania prac dla towarów 
lub usług wiernie odzwierciedlało przekazanie tych 
towarów lub usług klientowi).

Spostrzeżenie
W związku z ograniczeniami dotyczącymi możliwości rozdzielania „ściśle z sobą 
powiązanych” elementów umowy może okazać się być konieczna dokładna 
analiza specyficznych umów, np. przez dostawców kluczowego oprogramowania 
wraz z profesjonalnym serwisem dostosowywania tego oprogramowania do 
indywidualnych potrzeb klienta czy dostarczaniu zintegrowanych usług. W takich 
okolicznościach istnieje możliwość połączenia licencji i usług oraz potraktowania 
ich jako jednego zobowiązania do wykonania świadczenia prowadzącego do ujęcia 
w czasie całego przychodu.

Oceniając, czy pakiet towarów lub usług należy rozliczać jako oddzielne 
zobowiązanie do wykonania świadczenia, jednostki będą musiały rozważyć szereg 
czynników, w tym zakres integracji, poziom dostosowywania do indywidualnych 
potrzeb oraz kolejność spełnienia zobowiązań do wykonania świadczenia, gdyż 
korzystanie z towaru lub usługi może być niemożliwe do czasu dostarczenia innego 
towaru lub innej usługi w ramach tej samej umowy.
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Określenie ceny transakcyjnej
Pierwotny projekt standardu zakładał, że jeżeli cena 
transakcyjna jest zmienna, jednostka będzie musiała 
zastosować szacunki ceny transakcyjnej ważonej 
stopniem prawdopodobieństwa, jeżeli kwotę taką można 
wiarygodnie oszacować. Zmieniony projekt standardu 
wyjaśnia, że „cena transakcyjna to płatność, jakiej oczekuje 
jednostka w zamian za przekazanie przyrzeczonych 
towarów i usług klientowi, z wyłączeniem kwot pobranych 
w imieniu stron trzecich”. Cena transakcyjna obejmowałaby 
dyskonta, rabaty, refundacje, premie, bonusy za obrót, 
kary, koncecje jak i inne. Oszacowana kwota byłaby 
odzwierciedleniem historycznych, bieżących oraz 
prognozowanych informacji i kwota ta ważona byłaby 
stopniem prawdopodobieństwa lub stanowiłaby najlepsze 
oszacowanie kierownictwa w zależności od tego, jaka 
według jednostki metoda w najlepszy sposób określi kwotę 
płatności przysługującej jednostce. Przez cały czas trwania 
umowy należałoby stosować jednolitą metodę.

Wartość pieniądza w czasie
Zarówno pierwotny projekt standardu jak i jego zmieniona 
wersja wymagają skorygowania ceny transakcyjnej, tak 
aby odzwierciedlała ona wartość pieniądza w czasie, 
w przypadku gdy element finansowy jest znaczący dla 
umowy. Z uwagi na subiektywność związaną z określeniem, 
czy element finansowy jest ‘znaczący’ dla umowy, 
zmieniony projekt standardu zawiera czynniki, które 
jednostka powinna rozważyć:

•	 oczekiwany okres czasu, jaki minie od chwili przekazania 
przyrzeczonych towarów i usług klientowi do zapłaty 
przez klienta za te towary i usługi;

•	 czy kwota płatności będzie znacząco różnić się, jeżeli 
klient dokonał bezzwłocznej płatności w gotówce, 
zgodnie ze standardowymi warunkami płatności; oraz

•	 oprocentowanie w umowie i obowiązujące 
oprocentowanie na rynku.

Zmieniony projekt standardu stanowi, że jednostka 
powinna zastosować stopę dyskontową odzwierciedloną 
w oddzielnej transakcji finansowej pomiędzy jednostką 
a klientem w chwili zawierania umowy. Ponadto 
w praktyce, jeżeli w chwili zawierania umowy oczekiwany 
okres między przekazaniem towarów lub usług oraz 
ostateczną płatnością wynosi rok lub mniej, należy dokonać 
oceny, czy wymagany jest ‘znaczący’ element finansowy.

Płatność niegotówkowa
Zmieniony projekt standardu wymagałby od jednostki 
wyceny płatności niegotówkowej w wartości godziwej, 
jeżeli wartość tą można wiarygodnie oszacować. 
W przeciwnym razie płatność zostanie wyceniona w sposób 
pośredni na podstawie indywidualnej ceny sprzedaży 
przyrzeczonych towarów lub usług. W przypadku, gdy 
klient dostarcza towary lub usługi, które jednostka później 
kontroluje, aby umożliwić wykonanie umowy, jednostka 
rozliczy płatność jako płatność niegotówkową otrzymaną 
od klienta.

Płatność należna klientowi
Zmieniony projekt standardu stanowi, że „płatność 
należna klientowi obejmuje kwoty, które jednostka płaci 
lub ma zamiar zapłacić klientowi (lub innym podmiotom, 
które zakupują towary lub usługi jednostki od klienta) 
w postaci gotówki, kredytu lub innej formy płatności, którą 
klient może kompensować z kwotami należnymi wobec 
jednostki”. Płatność należna klientowi traktowana jest 
jako zmniejszenie ceny transakcyjnej, chyba że płatność na 
rzecz klienta dokonywana jest w zamian za odrębny towar 
lub odrębną usługę przekazywaną przez klienta na rzecz 
jednostki.

Spostrzeżenie
Propozycja Rad, aby zezwolić na zastosowanie 
najlepszego oszacowania w określonych 
okolicznościach zmniejszyłaby obawy dotyczące 
niewiarygodności szacunków, w przypadku braku 
informacji lub wymaganego zastosowania średniej 
matematycznej, która nie odpowiada żadnemu 
z dwóch możliwych wyników.
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Spostrzeżenie
Jednostki mogą być zmuszone do oszacowania wpływu wszelkich potencjalnych 
zmian w prezentacji wyniku finansowego na kluczowe wskaźniki rentowności np. 
rentowność sprzedaży brutto, gdyż nie będzie ona uwzględniała efektów ryzyka 
kredytowego.

Ściągalność
Zmieniony projekt standardu wymagałby rozliczenia 
szacunków oczekiwanych strat kredytowych (zarówno 
wstępnie szacowanej kwoty na dzień transakcji, jak 
i późniejszych zmian) w odrębnej pozycji sprawozdania 
z całkowitych dochodów, obok pozycji przychodów brutto. 
Podejście to różni się od pierwotnego projektu standardu, 
który proponował włączenie wstępnie oszacowanej kwoty 
to przychodów brutto. Zmieniony projekt standardu nie 
wymaga oceny zdolności klienta to zapłaty przyrzeczonej 
kwoty jako wstępnego warunku ujęcia przychodu.

Przypisanie ceny transakcyjnej do oddzielnych 
zobowiązań do wykonania świadczenia
Pierwotny projekt standardu proponował, by „jednostka 
przypisywała cenę transakcyjną do wszystkich oddzielnych 
zobowiązań do wykonania świadczenia proporcjonalnie 
do indywidualnej ceny sprzedaży towaru lub usługi, 
będących podstawą zobowiązań do wykonania 
świadczenia na dzień rozpoczęcia umowy (tj. na podstawie 
proporcjonalnej indywidualnej ceny sprzedaży)”. Zmieniony 
projekt standardu zapewnia więcej możliwości doboru 
metody oszacowania, w przypadku gdy indywidualna 
cena sprzedaży towaru lub usługi nie jest bezpośrednio 
obserwowalna. Na przykład technika oparta na wartościach 
rezydualnych może być najbardziej odpowiednią metodą 
dla zobowiązań do wykonania świadczenia o wysoce 
zmiennej lub niepewnej indywidualnej cenie sprzedaży. 
Upusty dotyczyłyby odrębnych zobowiązań do wykonania 
świadczenia na podstawie proporcjonalnej indywidualnej 
ceny sprzedaży, chyba że towary lub usługi są regularnie 
sprzedawane oddzielnie, a obserwowalna cena sprzedaży 
świadczy o zobowiązaniach do wykonania świadczenia, do 
których odnosi się cały upust.

Jeżeli cena transakcyjna obejmuje płatność zależną 
od przyszłych zdarzeń lub okoliczności, jednostka 
zaliczałaby kwotę warunkową i związane z nią późniejsze 
zmiany wyłącznie do jednego zobowiązania do 
wykonania świadczenia (w przeciwieństwie do wymogu 
proponowanego w pierwotnym projekcie standardu, 
aby zaliczać późniejsze zmiany w cenie transakcyjnej 
do wszystkich zobowiązań do wykonywania świadczeń 
w umowie) pod warunkiem spełnienia obydwu poniższych 
kryteriów:

•	 zapis dotyczący płatności warunkowej w umowie 
dotyczy w szczególności działań podejmowanych przez 
jednostkę w celu spełnienia zobowiązania do wykonania 
świadczenia lub konkretnego wyniku realizacji tego 
zobowiązania do wykonania świadczenia; oraz 

•	 zaliczenie kwoty warunkowej w całości do konkretnego 
zobowiązania do wykonania świadczenia jest zgodne 
z zasadą alokacji w projekcie standardu, tj. w sposób 
wiarygodny odzwierciedla kwotę płatności należną 
jednostce według jej oczekiwań w zamian za spełnienie 
zobowiązania do wykonania świadczenia.

Wszelkie późniejsze zmiany w cenie transakcyjnej będą 
zaliczane do oddzielnych zobowiązań do wykonania 
świadczenia na takich samych zasadach jak na początek 
obowiązywania umowy. Kwoty przypisane do spełnionego 
zobowiązania do wykonania świadczenia byłyby uznane 
za przychody lub za ich zmniejszenie w okresie, w którym 
nastąpiła zmiana ceny transakcyjnej.

Ujmowanie przychodu z chwilą spełnienia 
zobowiązania do wykonania świadczenia 
Pierwotny projekt standardu wprowadził pojęcie ‘kontroli’ 
na potrzeby określenia momentu przekazania towaru 
lub usługi klientowi, a tym samym momentu ujęcia 
przychodu, która może nastąpić w określonym momencie 
lub na przestrzeni okresu. Pracując nad zmienionym 
projektem standardu, Rady postanowiły zmienić czynniki 
decydujące o chwili uzyskania kontroli przez klienta na 
określony moment i przedstawić dodatkowe wskazówki, 
które jednostka musi rozważyć, aby stwierdzić, czy 
kontrola jest przekazywana przez dłuższy okres (w tym 
wyjaśnienie sposobu, w jaki jednostka powinna określić 
zaawansowanie realizacji zobowiązania do wykonania 
świadczenia, które jest realizowane przez dłuższy okres).

Przeniesienie kontroli w określonym momencie
Zmieniony projekt standardu zachował większość 
z proponowanych wskazówek zawartych w pierwotnej 
wersji. Jednak Rady postanowiły opisać pojęcie kontroli 
zamiast je precyzyjnie zdefiniować, aby usunąć oznakę 
kontroli mówiącą, że projekt lub funkcja towaru lub usługi 
jest dostosowana do klienta oraz aby dodać pojęcie ‘ryzyka 
i pożytków wynikających z własności’ jako oznakę kontroli.
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Przeniesienie kontroli na przestrzeni okresu
Aby jednostka mogła ujmować przychody na przestrzeni 
okresu, musi ona najpierw stwierdzić, że zobowiązanie do 
wykonania świadczenia jest stale realizowane, a następnie 
wybrać metodę pomiaru zaawansowania prac. Jednostka 
realizuje zobowiązanie do wykonania świadczenia 
w sposób ciągły, pod warunkiem, że spełnia co najmniej 
jedno z podanych dwóch kryteriów:

1. Działania jednostki stwarzają lub zwiększają wartość 
składnika aktywów kontrolowanego przez klienta 
z chwilą jego utworzenia lub zwiększania jego wartości 
(np. klient kontroluje pracę w toku).

2. Działania jednostki nie tworzą składnika aktywów, który 
jednostka może wykorzystać w sposób alternatywny 
(np. umowa nie zezwala jednostce na sprzedaż pracy 
w toku innemu klientowi lub praca w toku jest wysoce 
specjalistyczna i nie będzie odpowiednia dla innego 
klienta) i spełnione jest co najmniej jedno z poniższych 
kryteriów:

a. Klient jednocześnie otrzymuje i wykorzystuje korzyści, 
podczas gdy jednostka realizuje każde zadanie;

b. Inna jednostka nie musiałaby w znaczącym stopniu 
powtarzać prac zrealizowanych do tej pory, jeżeli 
jednostka ta miała zrealizować pozostałe zobowiązania 
wobec klienta (bez dostępu do pracy w toku lub innego 
składnika aktywów kontrolowanego przez jednostkę); 
lub

c. Jednostka ma prawo do płatności (zakładając, że 
sprzedający spełnia wszystkie obowiązki umowne) 
za świadczenia zrealizowane do tej pory i oczekuje 
realizacji umowy w uzgodniony sposób. Jeżeli klient nie 
może anulować umowy lub jeżeli z chwilą anulowania 
umowy należna staje się cała kwota umowna, kryteria 
zostaną spełnione. Jeżeli anulowanie umowy przez 
klienta jest możliwe i z chwilą anulowania należna staje 
się określona stała kwota, niższa nie całkowita kwota 
umowna, kryterium nie zostanie spełnione, gdyż kwota 
nie będzie wystarczająca na pokrycie kosztów realizacji 
umowy poniesionych do tej pory.

Dla każdego oddzielnego zobowiązania do wykonania 
świadczenia, spełnionego w czasie, jednostka wybrałaby 
sposób oceny zaawansowania prac i ujęła przychody 
stosując zawsze tę samą metodę. W zakres właściwych 
metod pomiaru zaawansowania prac wchodzą metody 
wejściowe i wyjściowe.

Jeżeli jednostka stosuję metodę wejściową, aby określić 
stopień zaawansowania realizacji, a towary przekazywane 
są klientowi dużo wcześniej niż związane z nimi usługi (np. 
materiały są kontrolowane przez klienta zanim stosowna 
usługa jest zrealizowana przez jednostkę), projekt standardu 
stanowi, że najlepszym sposobem na określenie stopnia 
zaawansowania realizacji będzie ujęcie przez jednostkę 
przychodów za przekazanie towarów w wysokości ich 
kosztów (tj. z zerową marżą), jeżeli:

•	 koszt przekazywanych towarów jest znaczący 
w stosunku do całkowitych oczekiwanych kosztów, 
aby w pełni zrealizować zobowiązanie do wykonania 
świadczenia; oraz

•	 jednostka nabywa towary od innej jednostki i nie jest 
w dużym stopniu zaangażowana w projektowanie 
i wytwarzanie towarów (lecz jest zleceniodawcą).

Spostrzeżenie
Jednym z głównych zarzutów pod adresem pierwotnego projektu standardu były 
niewystarczające wskazówki dotyczące ujmowania przychodów z tytułu sprzedaży 
usług. Zmieniony projekt standardu zawiera dużo więcej wskazówek. Początkowo 
sposób, w jaki jest on sformułowany wydaje się być niejasny, lecz w wielu 
przypadkach pozycje traktowane jako usługi w myśl MSR 18 byłyby zaklasyfikowane 
jako spełnione zobowiązania do wykonania świadczenia na przestrzeni okresu.

W przypadku umowy o specjalistyczne usługi, w której klient kontroluje pracę 
w toku nad składnikiem aktywów, przychody związane z tą usługą byłyby 
ujmowanie przez okres obowiązywania umowy. W przypadku umów o usługi, 
w których klient nie kontroluje pracy w toku, jednostka musiałaby określić, czy 
tworzony składnik aktywów mógłby zostać wykorzystany dla innych celów. Składnik 
aktywów z możliwością alternatywnego zastosowania to składnik aktywów, który 
jednostka mogłaby w łatwy sposób przekazać innemu klientowi. Należy rozważyć 
wszystkie fakty i okoliczności, w tym warunki umowne, znaczenie kosztów 
ponoszonych w związku z przekształceniem składnika aktywów, upusty, których 
udzielenie byłoby konieczne w celu sprzedaży składnika aktywów innemu klientowi 
oraz konsekwencje (w tym implikacje prawne) przekazania składników aktywów 
innemu klientowi. Jednostka stwierdzająca, że składnik aktywów nie posiada 
alternatywnego zastosowania musi również spełnić jedno z powyższych trzech 
kryteriów, aby rozliczać przychód w czasie.

W czasie rozważań Rad, pracownicy organizacji przedstawili przykłady rodzajów 
usług, które mogą prowadzić do ciągłego przekazywania kontroli na podstawie 
pierwszych dwóch kryteriów (zakładając, że klient nie kontroluje pracy w toku, 
a realizacja umowy przez jednostkę nie tworzy składnika aktywów o alternatywnym 
zastosowaniu).
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Ograniczenia dotyczące wykazywanych 
przychodów w wartości skumulowanej
Dla umów z wynagrodzeniem zmiennym nowy projekt 
standardu nakłada dodatkowe ograniczenia w ujmowaniu 
przychodów w wartości skumulowanej. Kwota ta nie 
powinna przekroczyć kwoty, do której prawa jednostki 
są pewne. Uzasadniona pewność, że jednostka jest 
uprawniona do wynagrodzenia z tytułu spełnionych 
zobowiązań do wykonania świadczenia istnieje wyłącznie 
w przypadku spełnienia obu z poniższych kryteriów:

•	 jednostka ma doświadczenie z podobnymi 
zobowiązaniami do wykonania świadczenia (lub 
dysponuje innymi dowodami, np. dostępem do 
doświadczenia innych jednostek); oraz

•	 jednostka na podstawie swojego doświadczenia (lub 
na bazie innych dowodów) jest w stanie przewidzieć 
wysokość wynagrodzenia należnego jednostce w zamian 
za spełnienie zobowiązań do wykonania świadczenia.

Przykłady:

•	 jednostka przetwarzająca transakcje w imieniu klienta, gdyż klient otrzymuje 
korzyści wraz z przetwarzaniem każdej transakcji; oraz

•	 jednostka świadcząca usługi przewozowe na rzecz klienta, gdyż inna jednostka 
nie musiałaby ponownie transportować towarów już dostarczonych.

Oceniając, czy jednostka ma prawo do zapłaty za swoje dotychczasowe działania, 
jednostka musi mieć prawo do stałej lub zmiennej kwoty, która ma co najmniej 
wynagrodzić jednostce za jej dotychczasowe działania, nawet jeśli klient rozwiąże 
umowę bez podania przyczyny (tj. z innego powodu niż niewywiązanie się strony 
z obowiązków umownych). Zapłata za dotychczasowe działania obejmowałaby 
koszty jednostki wraz z uzasadnioną marżą, a nie wynagrodzenie wyłącznie za 
potencjalnie utracone zyski jednostki w przypadku rozwiązania umowy przez 
klienta.

Istnieje również subtelna, lecz znacząca zmiana dotycząca usług budowlanych. 
Wskazówki w MSR 11 i KIMSF 15 mówią bardziej o tym, czy składnik aktywów 
jest budowany specjalnie na zamówienie klienta. Zmieniony projekt standardu 
podkreśla znaczenie faktu, czy składnik aktywów w budowie może być 
wykorzystany przez jednostkę w ‘sposób alternatywny’. W niektórych przypadkach 
może to prowadzić do innych wniosków, w szczególności dla niektórych umów 
dotyczących nieruchomości.

Spostrzeżenie
Ograniczenie dodano do zmienionego projektu 
standardu w związku z przychodami, co do których 
istnieje możliwość ‘wiarygodnego oszacowania’, 
lecz których jednostka może nigdy nie uzyskać, np. 
opłata za zarządzanie aktywami w oparciu o wartości 
rynkowe w przyszłości lub opłaty eksploatacyjne 
na podstawie przyszłej wielkości sprzedaży 
licencjobiorcy.
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Zobowiązania do wykonania świadczenia rodzące 
obciążenia
Zmieniony projekt standardu zachowuje wymóg zawarty 
w pierwotnym projekcie, aby oceniać poszczególne 
zobowiązania do wykonania świadczenia rodzące 
obciążenia z chwilą zawarcia umowy, jednak ogranicza 
ocenę do zobowiązań do wykonania świadczenia 
realizowanych w czasie, których spełnienie, w chwili 
zawarcia umowy, oczekiwane jest w okresie dłuższym 
niż rok. Koszty takiego testu oraz wyceny zobowiązania 
rodzącego obciążenia byłyby równe bezpośrednim kosztom 
spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia albo 
kwocie, jaką jednostka musiałaby zapłacić, by wycofać się 
z zobowiązania do wykonania świadczenia, jeżeli jednostka 
ma do tego prawo, w sposób inny niż przeniesienie 
przyrzeczonych towarów i usług, w zależności od tego, 
która z kwot będzie niższa.

Koszty realizacji lub pozyskania umowy
Koszty realizacji umowy będą aktywowane, jeżeli w sposób 
bezpośredni dotyczą one (konkretnej) umowy, generują lub 
zwiększają zasoby jednostki wykorzystywane do spełniania 
zobowiązań do wykonania świadczenia w przyszłości oraz 
przewidywane jest ich odzyskanie. Wśród takich kosztów 
znajdować się mogą bezpośrednie koszty zatrudnienia lub 
koszty materiałów. Nie są zazwyczaj aktywowane koszty 
ogólnego zarządu oraz koszty zniszczonych materiałów. 
Zmieniony projekt standardu wyjaśnia również, że koszty, 
które w sposób bezpośredni dotyczą umowy to koszty 
poniesione przed pozyskaniem umowy, jeżeli dotyczą 
one w szczególności przewidywanej umowy (tj. koszty 
poprzedzające zawarcie umowy).

Pierwotny projekt standardu proponował, by koszty 
pozyskania umowy ujmowane były w kosztach. Zmieniony 
projekt standardu proponuje ujmowanie dodatkowych 
kosztów pozyskania umowy z klientem w aktywach, jeżeli 
w spółka oczekuje, iż koszty te zostaną odzyskane. Koszty 
dodatkowe w tym przypadku to koszty, które jednostka 
ponosi w celu pozyskania umowy z klientem, a których nie 
musiałaby ponosić, gdyby umowa nie została pozyskania 
(np. prowizja od sprzedaży). Koszty, które zostałyby 
poniesione bez względu na to, czy pozyskano umowę czy 
nie należy ująć w kosztach w chwili ich poniesienia, chyba 
że wyraźnie zaznaczono, że ponosi je klient bez względu na 
to, czy pozyskano umowę.

W praktyce poniesionych kosztów nabycia można nie 
aktywować, a ująć je w kosztach, w przypadku umów, 
których oczekiwany czas obowiązywania wynosi rok lub 
mniej.

Aktywowane koszty należy amortyzować „w sposób 
regularny, zgodny z zasadami obowiązującymi dla 
przekazywania towarów lub usług, z którymi związane 
są składniki aktywów”. Okres ten może trwać dłużej 
niż pierwotny okres obowiązywania umowy z klientem 
(np. w przypadku odnowienia umowy i związaną z tym 
sprzedażą).

Spostrzeżenie
Zmieniony projekt standardu ogranicza, lecz nie 
eliminuje, sytuacji, w której pojedyncze zobowiązania 
do wykonania świadczenia rodzące obciążenia 
prowadzić będą do ujęcia straty z chwilą zawarcia 
umowy, mającej przynieść zyski.
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Wytyczne wdrożenia

Gwarancje
Pierwotny projekt standardu proponował różne sposoby 
ujmowania gwarancji w zależności o tego, czy przewidują 
one ochronę z tytułu wad produktu istniejących w chwili 
jego przeniesienia klientowi lub wad, które ujawniły się po 
przeniesieniu.

W odpowiedzi na pierwotny projekt standardu pojawiły 
się głosy kwestionujące możliwość określenia momentu 
powstania wady. Dlatego też zmieniony projekt standardu 
proponuje następujące rozróżnienie: 

•	 Jeżeli klient ma możliwość oddzielnego zakupu gwarancji 
od jednostki, jednostka powinna rozliczyć gwarancję 
jako oddzielne zobowiązanie do wykonania świadczenia. 
Dlatego też jednostka zaklasyfikuje przychody do usług 
gwarancyjnych.

•	 Jeżeli klient nie ma możliwości oddzielnego zakupu 
gwarancji od jednostki, jednostka zaklasyfikuje 
gwarancję do rozliczeń międzyokresowych, chyba że 
gwarancja obejmuje usługi dla klienta oraz zapewnienie, 
że produkt posiada uzgodnione parametry (w takim 
przypadku jednostka rozliczy usługi gwarancyjne jako 
oddzielne zobowiązanie do wykonania świadczenia).

Zmienione propozycje stanowią, że w przypadku 
odstępstwa od drugiego kryterium, jednostka rozważy, 
czy przepisy zobowiązują ją do udzielenia gwarancji, jaki 
jest okres gwarancji oraz zobowiązania, które w ramach 
gwarancji jednostka przyjmuje.

Licencje i prawa do użytkowania
Zmieniony projekt standardu eliminuje model 
rachunkowości przedstawiony w pierwotnym projekcie, 
obowiązujący dla wyłącznych licencji i praw do 
użytkowania własności intelektualnej jednostki. W związku 
z tym sprzedaż licencji i praw do użytkowania własności 
intelektualnej podlegać będzie ogólnemu modelowi 
ujmowania przychodów przedstawionemu w projekcie 
standardu. Przychodów nie można ujmować przed 
rozpoczęciem okresu, w którym klient może korzystać 
z własności intelektualnej podlegającej licencji.

Umowy sprzedaży i odkupu
Niektóre umowy przewidują sprzedaż składników 
aktywów na rzecz klienta, a jednocześnie dają jednostce 
bezwarunkowe prawo lub obowiązek odkupu składnika 
aktywów (opcja kupna lub kontrakt terminowy) od 
klienta. Zmieniony projekt standardu zakłada, że taka 
transakcja będzie rozliczana jako leasing, jeżeli kwota 
odkupu będzie mniejsza niż pierwotna cena sprzedaży 
aktywa. W przeciwnym razie, transakcja odkupu będzie 
traktowana jako porozumienie w sprawie finansowania. 
Jeżeli jednak klient jest właścicielem opcji sprzedaży, 
jednostka będzie musiała określić, czy klient posiada istotną 
zachętę ekonomiczną do skorzystania z tego prawa. Jeśli 
tak, umowa będzie rozliczana jako leasing. Jeśli nie, umowa 
będzie traktowana jako sprzedaż produktu z prawem 
zwrotu.

Niewykorzystane rozlizczenia międzyokresowe na 
przyszłe dostawy towarów i usług
Pierwotny projekt standardu nie precyzuje sposobu ujęcia 
przychodów z tytułu praw, z których klient nie skorzystał 
(tj. niewykorzystane rozliczenia międzyokresowe), 
jeśli umowa przewiduje tylko jedno zobowiązanie do 
wykonania świadczenia. Mogą to być karty podarunkowe 
sprzedane klientom lub punkty zdobyte w programach 
lojalnościowych zdobyte przez klienta, które pozostają 
niewykorzystane. Zmieniony projekt standardu zakłada, 
że jeżeli jednostka ma wystarczającą pewność co do 
przewidywanej kwoty niewykorzystanych rozliczeń 
międzyokresowych, jednostka ujmować będzie oczekiwaną 
kwotę proporcjonalnie do praw przysługujących klientowi. 
W przeciwnym razie oczekiwana kwota zostałaby 
ujęta w chwili, gdy prawdopodobieństwo skorzystania 
z pozostałych praw przez klienta stanie się niewielkie.
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Coroczne wymogi dotyczące prezentacji i ujawnień
Rady postanowiły, że z wyjątkiem niewielkich zmian 
i wyjaśnień (przedstawionych poniżej), zachowane zostaną 
wytyczne dotyczące prezentacji i ujawnień w pierwotnym 
projekcie standardu.

Podział przychodów
Pierwotny projekt standardu proponował podział 
przychodów na kategorie, które najlepiej przedstawiają 
sposób oddziaływania ich cech ekonomicznych na 
kwotę, rozkład w czasie i niepewność przychodów oraz 
przepływów pieniężnych i zawierał przykłady stosownych 
kategorii. Zmieniony projekt standardu zawiera następujący 
przykłady możliwych kategorii: rodzaj towarów lub usług, 
podział geograficzny, rynek lub typ klienta, rodzaj umowy 
i okres jej obowiązywania.

Prezentacja aktywów i zobowiązań umownych
Aktywa umowne ujmowane będą w sprawozdaniu 
z sytuacji finansowej, jeżeli jednostka wykonuje swoje 
zadanie zanim otrzyma wynagrodzenie od klienta, 
a zobowiązanie umowne zostanie ujęte, jeśli klient zapłaci 
wynagrodzenie zanim jednostka wykona swoje zadanie. 
Zmieniony projekt standardu zezwoliłby na zastosowanie 
innej terminologii, pod warunkiem dostępności informacji 
pozwalających użytkownikom na rozróżnienie między 
warunkowymi (tj. aktywa umowne) i bezwarunkowymi 
prawami do wynagrodzenia (tj. należności). Aktywa 
i zobowiązania umowne netto byłyby prezentowane jako 
oddzielne pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. 
Zobowiązanie wynikające z umów rodzących obciążenia 
byłyby prezentowane odrębnie od aktywów i zobowiązań 
umownych.

Uzgadnianie aktywów i zobowiązań umownych
Zmieniony projekt standardu nakładałby na jednostkę 
obowiązek uzgodnienia w formie tabelarycznej od 
dnia bilansu otwarcia do dnia bilansu zamknięcia 
aktywów i zobowiązań umownych. Uzgodnienie 
powinno ujawnić: kwoty ujawnione w sprawozdaniu 
z całkowitych dochodów wynikające z przychodów 
z zobowiązań do wykonania świadczenia spełnionych 
w okresie, przychody z tytułu przypisania zmian w cenie 
transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia 
spełnionych w poprzednich okresach sprawozdawczych, 
otrzymane środki pieniężne, kwoty zaklasyfikowane do 
należności, płatności niepieniężne oraz skutki połączeń 
jednostek gospodarczych. Ponadto w uzgodnieniu należy 
uwzględnić dodatkowe pozycje, jeżeli będą one potrzebne 
użytkownikom do zrozumienia zmiany w aktywach 

i zobowiązaniach umownych.

Ujawnienie zobowiązań do wykonania świadczenia
Zmieniony projekt standardu nakładałby na jednostkę 
obowiązek ujawnienia informacji dotyczących jej 
zobowiązań do wykonania świadczenia oraz następujących 
informacji dla umów, których pierwotny okres 
obowiązywania przekraczałby jeden rok:

•	 łącznej ceny transakcyjnej przypisanej pozostałym 
zobowiązaniom do wykonania świadczenia; oraz

•	 wyjaśnienia, kiedy jednostka planuje ująć kwotę 
przychodów.

Jednostka może ujawnić, kiedy oczekuje ujawnienia kwot 
jako przychodów: w formacie ilościowym w okresach 
najodpowiedniejszych dla okresu obowiązywania umowy 
czy w formacie jakościowym.

Ujawnienia dotyczące aktywów z tytułu zawarcia 
umowy lub kosztów jej realizacji
Jednostki powinny ujawnić uzgodnienie wartości 
bilansowej składnika aktywów wynikającej z kosztu 
zawarcia lub realizacji umowy z klientem zgodnie 
z klasyfikacją ogólną (np. koszty nabycia, koszty 
poprzedzające zawarcie umowy, koszty organizacji) na 
początek i na koniec okresu, a także opis metody ustalenia 
amortyzacji tych kosztów w okresie.

Pozostałe ujawnienia
Zmieniony projekt standardu nakładałby obowiązek 
ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących 
zobowiązań do wykonania świadczenia rodzących 
obciążenia oraz informacji na temat znaczących osądów 
dotyczących zastosowania nowego standardu.
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Informacje ujawniane w odniesieniu do sprawozdań 
śródrocznych
Projekt standardu proponuje, aby jednostka ujawniała 
informacje dotyczące przychodów w śródrocznym 
sprawozdaniu finansowym. Rady postanowiły, aby 
wymagane było ujawnienie następujących informacji 
w sprawozdaniu śródrocznym: 

•	 podział przychodów;

•	 uzgodnienie zmian w skumulowanym bilansie 
aktywów i zobowiązań umownych za bieżący okres 
sprawozdawczy w formie tabelarycznej;

•	 analiza pozostałych zobowiązań do wykonania 
świadczenia;

•	 informacje dotyczące zobowiązań do wykonania 
świadczenia rodzących obciążenia oraz uzgodnienie 
zmian w odpowiadających im zobowiązaniach 
rodzących obciążenia za bieżący okres sprawozdawczy 
w formie tabelarycznej; oraz 

•	 uzgodnienie zmian w aktywach ujętych w związku 
z kosztami pozyskania lub realizacji umowy z klientem 
w formie tabelarycznej.

Regulacje przejściowe
Jednostka będzie miała obowiązek retrospektywnego 
zastosowania proponowanego standardu dotyczącego 
przychodów, z następującymi opcjonalnymi wyjątkami:

•	 bez przeszacowywania umów, których okres 
obowiązywania rozpoczyna się i kończy w tym samym 
roku sprawozdawczym, i które zostały zrealizowane 
przed dniem pierwszego zastosowania;

•	 stosowanie ostatecznej ceny transakcyjnej dla umów 
ze zmiennym wynagrodzeniem, zrealizowanych przed 
dniem pierwszego zastosowania;

•	 bez wykonywania testu obciążenia przed dniem 
pierwszego zastosowania, chyba że zobowiązanie 
umowne rodzące obciążenia zostało ujęte wcześniej; 
oraz

•	 bez ujawnień informacji na temat ceny transakcyjnej 
przypisanej pozostałym zobowiązaniom do wykonania 
świadczenia za poprzednie okresy oraz wyjaśnienia, kiedy 
jednostka planuje ująć kwotę jako przychód.

W przypadku retrospektywnego zastosowania standardu 
z uwzględnieniem powyższych wyjątków jednostka musi 
wskazać, które wyjątki zastosowała i przedstawić ocenę 
jakościową prawdopodobnych skutków tych wyjątków. 

Jednostka zastosuje wszelkie udogodnienia w sposób 
ciągły, dla wszystkich prezentowanych okresów 
sprawozdawczych. Ponadto jednostka ujawni zastosowane 
udogodnienia oraz, w możliwym zakresie, ocenę 
jakościową szacowanego wpływu zastosowania każdego 
z tych udogodnień.

Data wejścia w życie i wcześniejsze zastosowanie
Rady nie podejmą ostatecznej decyzji w sprawie daty 
wejścia w życie nowego standardu do chwili ukończenia 
dyskusji na temat zmienionych propozycji w roku 2012. 
Według wstępnych decyzji proponowany standard 
będzie obowiązywał dla okresów sprawozdawczych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2015 r. lub później. RMSR 
przewiduje możliwość wcześniejszego zastosowania. 
Jednostki stosujące MSSF po raz pierwszy będą mogły 
zastosować nowe zasady ujmowania przychodów we 
wcześniejszym terminie. 

Spostrzeżenie
Brak konieczności pełnego retrospektywnego zastosowania nowego standardu 
przewidziany w zmienionym projekcie standardu zmniejszy niektóre obawy 
dotyczące kosztu i nakładów pracy niezbędnych do wstecznego zastosowania 
proponowanego standardu. Jednak nawet przy ułatwieniach, zastosowanie 
ostatecznego standardu będzie wymagało znaczących kosztów i nakładów pracy.

•	 Jednostki mogą być zmuszone dokonać przeglądu swoich wewnętrznych 
systemów informacyjnych, aby stwierdzić czy zachodzi konieczność zmiany 
systemów wewnętrznych, kontroli i procesów służących pozyskiwaniu 
niezbędnych informacji, by zapewnić ich zgodność z nowymi wymogami 
informacyjnymi oraz zmianami w ujęciu przychodów i aktywowaniu kosztów 
w sposób spójny.

•	 Jednostki mogą być zmuszone do oszacowania wpływu wszelkich potencjalnych 
zmian w prezentacji wyniku finansowego na kluczowe wskaźniki wydajności (np. 
rentowność sprzedaży brutto), zobowiązania i istniejące umowy (np. umowy 
dotyczące wynagrodzenia). Może również zajść potrzeba przeanalizowania 
wszelkich ewentualnych konsekwencji podatkowych zmienionych propozycji. 
Konieczne może okazać się wyjaśnienie wszelkich potencjalnych zmian 
w sprawozdaniach finansowych interesariuszom.

•	 Jednostki będą musiały rozważyć efekty zmienionych propozycji podczas 
negocjowania nowych umów i zmiany umów istniejących.

•	 Zastosowanie różnych elementów zmienionych propozycji będzie wymagało 
dokonywania osądów i szacunków.
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Modyfikacje
Dnia 16 grudnia 2011 roku Rada Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (RMSR) wydała dokument 
„Termin wejścia w życie MSSF 9 i wymogi dotyczące 
ujawnień w okresie przejściowym” (dalej: poprawki), 
odraczający datę wejścia w życie zarówno wersji MSSF 9 
„Instrumenty finansowe” z roku 2009, jak i z roku 2010. 
Po poprawkach obowiązują one w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub po 
tej dacie, pierwotnie zaś miały dotyczyć okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. 
Wcześniejsze zastosowanie nadal jest możliwe. 

Odroczenie terminu obowiązkowego zastosowania 
MSSF 9 wynika z najnowszych zmian harmonogramu 
zakończenia kolejnych faz projektu poświęconego 
instrumentom finansowym (kolejne etapy przedstawiono 
w Załączniku A do niniejszego wydania). Rada ma 
zamiar umożliwić jednostkom jednoczesne zastosowanie 
produktów wszystkich faz tego projektu, z jednoczesnym 
uwzględnieniem terminu wejścia w życie obecnie 
opracowywanego standardu dotyczącego umów 
ubezpieczeniowych.

Przejście na MSSF 9
Wprowadzone poprawki dotyczą wymogów okresu 
przechodzenia z MSR 39 „Instrumenty finansowe: 
ujmowanie i wycena” na MSSF 9. Obecnie wymogi te są 
różne, w zależności od daty przyjęcia nowego standardu 
przez podmiot sprawozdawczy. 

Podmiot, który stosuje MSSF 9 w odniesieniu do okresów 
sprawozdawczych:

•	 rozpoczynających się przed 1 stycznia 2012 roku – nie 
ma obowiązku przekształcania okresów poprzednich ani 
ujawniania niżej opisanych zmodyfikowanych informacji; 

•	 rozpoczynających się po 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 
2012 roku - musi albo ujawnić zmodyfikowane 
informacje opisane poniżej, albo przekształcić okresy 
poprzednie; 

•	 rozpoczynających się 1 stycznia 2013 lub po tej dacie 
– musi ujawnić zmodyfikowane informacje, ale nie ma 
obowiązku przekształcania okresów poprzednich. 

RMSR odracza termin wejścia w życie MSSF 9 
i dodaje wymagania dotyczące ujawniania informacji

Streszczenie

•	 Wprowadzone zmiany odraczają datę wejścia w życie MSSF 9 tak, aby 
obowiązywał w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się  
1 stycznia 2015 roku lub po tej dacie z możliwością wcześniejszego 
zastosowania.

•	 Wymóg przekształcenia poprzednich okresów w momencie przejścia na MSSF 9 
został wyeliminowany. 

•	 Zmiany polegają na wprowadzeniu nowych wymogów lub możliwości 
dotyczących ujawniania informacji w zależności od daty przyjęcia standardu 
przez dany podmiot oraz od tego, czy zdecydował się na przekształcenie 
poprzednich okresów sprawozdawczych. Spostrzeżenie

Na spotkaniu 15 listopada 2011 roku RMSR 
zdecydowała o modyfikacji reguł klasyfikacji 
i wyceny zawartych w MSSF 9. Chodzi o rozwiązanie 
potencjalnych problemów z zastosowaniem 
oraz wzajemnym oddziaływaniem MSSF 9 
i decyzji podjętych w toku prac nad projektem 
standardu dotyczącego ubezpieczeń. Ponadto 
Rada zapowiedziała uwzględnienie modelu FASB 
(Amerykańskiej Rady ds. Standardów Rachunkowości) 
przy klasyfikacji i wycenie instrumentów finansowych. 
Nie wiadomo dokładnie, czy w efekcie konieczne 
będzie dalsze odroczenie terminu wejścia w życie 
MSSF 9. 

Spostrzeżenie
Pierwotnie Rada zgodziła się na ograniczone 
zwolnienie z obowiązku przekształcania danych za 
okresy porównawcze w odniesieniu do podmiotów 
stosujących MSSF 9 (2009) przed terminem jego 
wejścia w życie oraz MSSF 9 (2010) w odniesieniu 
do okresów sprawozdawczych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2012 roku ze względu na problemy 
z zastosowaniem nowego modelu tak krótko po jego 
wejściu w życie. 

Ostatnie debaty poświęcone proponowanym 
poprawkom ujawniły obawy potencjalnych 
użytkowników dotyczące kosztów retrospektywnego 
zastosowania MSSF 9. Rada zdecydowała, że w takiej 
sytuacji lepiej będzie zgodzić się na ujawnienie 
dodatkowych informacji zamiast przekształcania 
w celu przedstawienia inwestorom wyników przejścia 
z MSR 39 na MSSF 9 bez zbędnego obciążania 
podmiotów sprawozdawczych wysiłkiem związanym 
z przekształcaniem sprawozdań finansowych za 
okresy porównawcze.
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Zmodyfikowane informacje, które należy ujawnić
Wprowadzone poprawki to modyfikacje do MSSF 7 
„Instrumenty finansowe: ujawnianie”, wprowadzające 
dodatkowe wymogi dotyczące okresu sprawozdawczego, 
w którym po raz pierwszy zastosowano MSSF 9: 

•	 podmiot musi ujawnić zmiany klasyfikacji aktywów 
i zobowiązań finansowych, oddzielnie wykazując zmiany 
wartości bilansowych dla poszczególnych kategorii 
wyceny zgodnie z MSR 39 oraz zmiany wartości 
bilansowych wynikające ze zmiany kryteriów wyceny 
w chwili przejścia na MSSF 9; 

•	 w przypadku aktywów i zobowiązań finansowych, 
których reklasyfikacja spowodowała wycenę po koszcie 
zamortyzowanym, jednostka musi ujawnić:
- wartość godziwą aktywów lub zobowiązań 

finansowych na koniec okresu sprawozdawczego;
- zysk lub stratę na wartości godziwej, które byłyby ujęte 

w wyniku finansowym w okresie sprawozdawczym, 
gdyby składnik aktywów finansowych nie uległ 
reklasyfikacji;

- efektywną stopę procentową określoną na dzień 
reklasyfikacji oraz

- ujęte dochody lub koszty odsetkowe.

Ponadto, jeżeli jednostka traktuje wartość godziwą 
składnika aktywów lub zobowiązań finansowych jako 
jego zamortyzowany koszt na dzień przejścia na MSSF, dla 
każdego okresu sprawozdawczego po reklasyfikacji aż do 
dnia eliminacji danego składnika aktywów lub zobowiązań 
z bilansu należy ujawnić efektywną stopę procentową 
określoną na dzień reklasyfikacji oraz dochód lub koszt 
odsetkowy. 

Wymogi dotyczące ujawnień są rozszerzeniem ogólnych 
wymogów MSR 8 „Zasady rachunkowości, zmiany wartości 
szacunkowych i korygowanie błędów” i mają na celu 
umożliwienie użytkownikom sprawozdań finansowych 
uzgodnienie kategorii wyceny z poszczególnych pozycji 
sprawozdania z sytuacji finansowej zgodnych z MSR 39 do 
wymogów MSSF 9.
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Załącznik A

Plan prac RMSR
Najnowsza wersja harmonogramu prac w ramach 
pozostałych faz projektu poświęconego instrumentom 
finansowym i umowom ubezpieczeniowym wygląda 
następująco:

Projekt Kolejny etap

Instrumenty finansowe

Utrata wartości
Zweryfikowany projekt 
standardu pierwsza 
połowa 2012

Ogólne zasady 
rachunkowości 
zabezpieczeń

Weryfikacja projektu 
standardu w czwartym 
kwartale 2011

Rachunkowość 
zabezpieczeń 
w skali makro

Projekt standardu 
w pierwszej połowie 2012

Kompensata 
aktywów 
i zobowiązań

Ostateczna wersja 
standardu w czwartym 
kwartale 2011

Umowy 
ubezpieczeniowe

Zweryfikowany projekt 
standardu pierwsza 
połowa 2012
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RMSR precyzuje wymogi dotyczące kompensaty 
aktywów i zobowiązań finansowych oraz modyfikuje 
wymogi dotyczące ujawnień

W grudniu 2011 roku Rada Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (dalej: RMSR lub Rada) 
zmodyfikowała wymogi dotyczące rozliczania i ujawniania 
kompensaty aktywów i zobowiązań finansowych 
w formie poprawek do MSR 32 „Instrumenty finansowe 
- prezentacja” oraz do MSSF 7 „Instrumenty finansowe 
– ujawnianie informacji”. Poprawki te są wynikiem 
współpracy RMSR z FASB (Amerykańska Rada ds. 
Standardów Rachunkowości) nad projektem mającym na 
celu ujednolicenie standardów dotyczących kompensaty 
instrumentów finansowych.

Rady opublikowały swoje propozycje w styczniu 2011 
roku. RMSR wydała wówczas projekt standardu ED 2011/1 
„Kompensata aktywów i zobowiązań finansowych”. 
Propozycje dotyczyły utrzymania obecnego modelu MSR 
32 z eliminacją wyjątków dopuszczanych przez US GAAP, 
tzw. prawa warunkowej kompensaty (np. w odniesieniu 
do ramowych umów kompensacyjnych ISDA, International 
Swaps and Derivatives Association, w przypadku 
niewywiązywania się ze zobowiązań lub ogłoszenia 
upadłości). FASB zdecydowała się ostatecznie na utrzymanie 
tych wyjątków i wycofała się z propozycji. Ponieważ 
Rady nie osiągnęły porozumienia w sprawie kryteriów 
kompensaty w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, 
zdecydowały się opracować wspólne wymogi dotyczące 
ujawniania informacji, umożliwiające porównanie 
sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF 
i US GAAP. 

Ujawnienia po poprawkach
Poprawki do MSSF 7 wymagają od podmiotu 
sprawozdawczego ujawnienia informacji o prawach 
do kompensaty i związanych z nimi umowach (takich 
jak wymogi dotyczące księgowania zabezpieczeń) 
w odniesieniu do instrumentów finansowych objętych 
wykonalnymi ramowymi umowami kompensaty lub 
umowami o podobnym charakterze. Podmiot powinien 
ujawnić co najmniej (w formie tabeli, oddzielnie dla 
aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, chyba 
że inny format jest bardziej odpowiedni) następujące 
informacje: 

a) wartości brutto ujętych aktywów i zobowiązań 
finansowych objętych wykonalną ramową umową 
kompensaty lub umową o podobnym charakterze;

b) kwoty kompensaty zgodnie z kryteriami MSR 32;

c) kwoty netto prezentowanych w sprawozdaniu 
z sytuacji finansowej ((a) minus (b)); 
 

d) kwoty objęte wykonalną ramową umową 
kompensaty lub umową o podobnym charakterze, 
nieuwzględnione w punkcie (b) oraz

e) wartości netto pozostałej po odjęciu kwot z punktu 
(d) od kwot z punktu (c). 

Kwoty ujawnione w punkcie (d) obejmują prawa 
do kompensaty wykonalne tylko w przypadku 
niewywiązywania się ze zobowiązań, niewypłacalności 
lub upadłości. Obejmują one wartości zabezpieczenia 
finansowego – zarówno otrzymanego, jak objętego 
zastawem, zarówno w formie pieniężnej, jak 
i niepieniężnej – z wyjątkiem nadzabezpieczenia. 

Ujawnienia te można pogrupować wyłącznie według 
rodzajów instrumentów finansowych lub transakcji 
(np. instrumenty pochodne, umowy odkupu lub 
odwrócone umowy odkupu, umowy pożyczki 
papierów wartościowych) lub według rodzajów 
instrumentów finansowych dla pozycji (a) - (c) i według 
kontrahentów dla pozycji (c) – (e). Jeżeli ujawnień 
dostarcza kontrahent, nie ma obowiązku podawania 
jego nazwy, ale ujawnione informacje należy podzielić 
wg istotnych kontrahentów, a informacje dotyczące 
pozycji nieistotnych podać w formie zagregowanej (np. 
Kontrahent A, Kontrahent B, Pozostali kontrahenci). 

Streszczenie

•	 Modyfikacje do MSR 32 mają na celu doprecyzowanie niejasności dotyczących 
zastosowania zasad kompensaty i ujednolicenie stosowanych praktyk. 

•	 RMSR i FASB opublikowały wspólnie opracowane wymagania dotyczące 
ujawniania informacji, które mają na celu eliminację różnic między tymi dwoma 
systemami. 

•	 Nowe zasady ujawniania informacji obowiązują w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie, zaś 
poprawki precyzujące do MSR 32 dotyczą okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie. W obu przypadkach obowiązuje 
zastosowanie retrospektywne w odniesieniu do danych porównawczych. 
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Doprecyzowanie MSR 32
Propozycje zawarte w projekcie standardu były zbliżone 
do istniejących wymogów MSR 32, ale pewne subtelne 
różnice mogły negatywnie wpłynąć na zastosowanie 
wymogów kompensaty zawartych w MSSF. Ponadto 
w toku konsultacji z potencjalnymi użytkownikami, 
pracownicy RMSR zauważyli różnice w interpretacji 
i zastosowaniu wymogów dotyczących kompensaty, 
zawartych w aktualnej wersji MSR 32. Po analizie 
Rada zdecydowała się na wprowadzenie poprawek 
do standardu w celu doprecyzowania znaczenia 
sformułowania „w chwili obecnej posiada ważny 
prawnie tytuł do kompensaty” oraz „jednoczesna 
realizacja i rozliczenie”. 

Sformułowanie „w chwili obecnej posiada ważny 
prawnie tytuł do kompensaty”
W odniesieniu do tego sformułowania sprecyzowano, 
że aby doprowadzić do kompensaty składnika aktywów 
ze składnikiem zobowiązań finansowych, prawny tytuł 
do kompensaty musi być wykonalny na chwilę obecną, 
nieuzależniony od przyszłych zdarzeń oraz wykonywalny 
przez obie strony, zarówno w toku rutynowej 
działalności, jak i w przypadku niewywiązania się ze 
zobowiązań, niewypłacalności lub upadłości.  Precyzuje 
się również, że określenie, czy dany prawny tytuł spełnia 
kryterium wykonalności prawnej, zależy zarówno od 
warunków umowy między stronami, jak i od prawa 
krajowego, któremu ta umowa podlega oraz od procesu 
postępowania upadłościowego w przypadku upadłości 
lub niewypłacalności. 

Sformułowanie „jednoczesna realizacja 
i rozliczenie”
Poprawki precyzują, które procesy rozliczeniowe 
spełniają wymóg kompensaty, w formie której jednostka 
„zamierza rozliczyć jednocześnie składnik aktywów 
i składnik zobowiązań finansowych”. Realizacja składnika 
aktywów finansowych i rozliczenie zobowiązania 
finansowego następują równocześnie, jeżeli rozliczenie 
następuje „w tym samym momencie”. Rozliczenie brutto 
jednak, które nie zachodzi równocześnie, może również 
spełniać zasadę i kryteria kompensaty, jeżeli jeden proces 
rozliczenia generuje przepływy środków pieniężnych 
równoważne jednej kwocie netto. 

W szczególności, system rozliczenia brutto spełnia 
kryteria rozliczenia netto, jeżeli posiada wszystkie z niżej 
wymienionych cech: 

•	 aktywa i zobowiązania finansowe spełniające 
kryterium prawnego tytułu do kompensaty przekazuje 
się do rozliczenia dokładnie w tym samym czasie; 

•	 po przekazaniu do rozliczenia aktywów i zobowiązań 
finansowych nie ma możliwości unieważnienia ani 
modyfikacji instrukcji rozliczeniowych; 

•	 przepływy pieniężne generowane przez przedmiotowe 
aktywa i zobowiązania nie mogą ulec zmianie po 
przekazaniu ich do rozliczenia, chyba że rozliczenie 
nie nastąpi; 

•	 jeżeli nie uda się rozliczenie jednego ze składników 
aktywów lub zobowiązań kompensowanych z innymi, 
nie uda się również rozliczenie związanego z nim 
zabezpieczenia (i odwrotnie);

•	 wszystkie nieudane transakcje wprowadza się 
ponownie do systemu w celu rozliczenia tak długo, aż 
dojdzie ono do skutku;

•	 ta sama instytucja rozliczeniowa prowadzi rozliczenie 
kwoty należności i zobowiązania (np. dostawa za 
płatność lub to samo konto depozytowe);

•	 na dzień rozliczenia każda ze stron posiada dzienną 
linię kredytową zapewniającą dostateczny poziom 
środków pieniężnych lub inny dzienny instrument 
kredytowy o wysokim prawdopodobieństwie 
dostępności. 

Spostrzeżenie
Podmiot może nie brać pod uwagę takich 
okoliczności jak niewywiązywanie się ze zobowiązań, 
niewypłacalność czy upadłość przy ocenie zasad 
kompensaty lub może uwzględniać tylko kontrahenta 
zamiast wszystkich stron umowy. Wobec tego może 
zajść konieczność weryfikacji zawartych umów 
w celu stwierdzenia, czy obecnie kompensowane 
pozycje kwalifikowałyby się do kompensaty 
w zmodyfikowanej wersji standardu. Może to 
również oznaczać konieczność pozyskania nowych 
lub zweryfikowania już pozyskanych opinii prawnych.
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Data wejścia w życie i postanowienia przejściowe
Zmodyfikowane wymagania dotyczące ujawnianych 
informacji obowiązują w stosunku do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po 
tej dacie oraz okresów śródrocznych mieszczących 
się w tych widełkach czasowych. Ujawnienia mają 
zastosowanie retrospektywne - do wszystkich okresów 
porównawczych. Poprawki precyzujące MSR 32 
wchodzą jednak w życie dopiero w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2014 roku lub po tej dacie i wymagają zastosowania 
retrospektywnego. 

Spostrzeżenie
Pierwotny termin wejścia w życie wyznaczony przez RMSR zarówno w odniesieniu 
do ujawnień opisanych w MSSF 7, jak i poprawek precyzujących z MSR 32, to 
1 stycznia 2013 roku. Jednak potencjalni użytkownicy wskazywali na trudności 
operacyjne dotyczące wdrożenia poprawek do MSR 32, w szczególności wymóg 
sporządzania danych porównawczych począwszy od 1 stycznia 2012 roku, 
oznaczający konieczność modyfikacji wielu wcześniej zawartych umów oraz zmian 
systemowych. Wobec tego Rada zdecydowała o odroczeniu daty wejścia w życie 
tych poprawek do 1 stycznia 2014 roku. 
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Nasze publikacje i przydatne linkiPublikacje MSSF i przydatne linki

Tytuł Opis

Biuletyn	MSSF	 Cykliczna publikacja poruszających tematy związane 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej.

Praktyczny przewodnik po
MSSF / MSR 2012

Przewodnik zawiera streszczenia zapisów wszystkich 
MSSF z uwzględnieniem zmian w MSSF wydanych do 
końca października 2011 r. oraz porównanie z Ustawą 
o rachunkowości (PSR).

Wzorcowe	Skonsolidowane	
Sprawozdanie	Finansowe	
2011 według MSSF		
 

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 2011 roku 
i później.

Lista	kontrolna	
ujawnień	wymaganych	
w sprawozdaniach	finansowych	
wg	MSSF	sporządzonych	
według	stanu	na		
31	grudnia	2010	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	
znowelizowanych	standardach	
MSSF	3	i	MSR	27

Niniejszy przewodnik poświęcony jest przede wszystkim 
sposobom rozliczania połączeń jednostek gospodarczych 
zgodnie z MSSF 3(2008). W odpowiednich miejscach 
zawiera on odniesienia do MSR 27(2008) – w szczególności 
w odniesieniu do definicji kontroli, rozliczania udziałów 
niesprawujących kontroli oraz zmian struktury 
własnościowej.

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.

Wszystkie powyższe publikacje można pobrać bezpłatnie na stronie Deloitte: www.deloitte.com/pl/mssf
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Przydatne linki

MSSF 
Publikacje i aktualne informacje dotyczące MSSF.
www.deloitte.com/pl/MSSF

Na tej stronie można znaleźć aktualne informacje 
dotyczące zmian w MSSF i interpretacjach oraz 
praktyczne materiały źródłowe.
www.iasplus.com

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
(RMSR)
www.iasb.org 

Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC)
www.ifac.org

US GAAP
Amerykańska Rada ds. Standardów Rachunkowości
www.fasb.org

Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd USA
www.sec.gov

Polskie Standardy Rachunkowości
Ministerstwo Finansów
www.mf.gov.pl

Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd
www.kpwig.gov.pl

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
www.kibr.org.pl

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
www.skwp.org.pl 

Unia Europejska 
Unia Europejska (strona główna)
www.europa.eu.int

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości 
Finansowej
www.efrag.org

Europejska Federacja Księgowych
www.fee.be 

Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów 
Wartościowych
www.cesr-eu.org

Deloitte
Dodatkowe informacje dotyczące usług, programów, 
szkoleń i publikacji
www.deloitte.com/pl/audyt

Deloitte Polska
www.deloitte.com/pl 

Deloitte Global
www.deloitte.com
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