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Art. 45 i 55.6a-6d UoR + rozp. 1606
MSR:
• obowiązek: skonsolidowane sprawozdania:

– emitentów papierów wartościowych (udziałowych, a takŜe wyłącznie dłuŜnych 
– od 2007) dopuszczonych do publicznego obrotu

– banków
• moŜliwość (organ zatwierdzający jednostki dominującej): skonsolidowane

sprawozdania:
– emitentów papierów wartościowych ubiegających się o ich dopuszczenie do 

publicznego obrotu
– jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka 

dominująca wyŜszego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdanie 
zgodnie z MSR

• moŜliwość (organ zatwierdzający): jednostkowe sprawozdania:
– emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu
– emitentów papierów wartościowych ubiegających się o ich dopuszczenie do 

publicznego obrotu
– jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka 

dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z MSR



Struktura organizacyjna MSR
IASCF – Fundacja Komitetu Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości (22 MęŜów Zaufania, zarządzanie funduszami, 

nominowanie członków IASB, SAC i IFRIC, nadzorowanie prac IASB)

IASB – Rada 
Międzynarodowych 

Standardów 
Rachunkowości (14 
członków, wydaje 
MSSF, wcześniej 
IASC – wydawał

MSR)

SAC – Rada 
Doradcza ds. 

Standardów (ok. 40 
członków, 

doradzanie IASB 
ws. priorytetów 

prac i opiniowanie 
projektów 
standardów

IFRIC – Komitet ds. 
Interpretacji 

Międzynarodowej 
Sprawozdawczości 

Finansowej (12 członków, 
wydaje wytyczne do 

standardów, wcześniej 
SIC)



System MSR
Ramy konceptualne –ZałoŜenia koncepcyjnesporządzania i prezentacji 

sprawozdań finansowych: cele, fundamentalne załoŜenia, cechy jakościowe i 
uŜytkownicy sprawozdań finansowych, podstawowe definicje

MSR 1 – Prezentacja sprawozdań finansowych: ogólne 
zasady sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, 

zakres i minimalna zawartość sprawozdań finansowych

Pozostałe MSR/MSSF: szczegółowe zasady ujmowania, wyceny, 
ujawniania i prezentacji poszczególnych zdarzeń gospodarczych

Interpretacje KIMSF : wskazówki mające zapewnić poprawne zastosowanie 
zasad przedstawionych w poszczególnych MSR/MSSF



UŜytkownicy sprawozdań

ZałoŜenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (MSR/MSSF):

UŜytkownikami sprawozdań finansowych są:

� obecni i potencjalni inwestorzy

� pracownicy

� kredytodawcy

� dostawcy i inni wierzyciele

� klienci

� rządy i agendy rządowe

� społeczeństwo



uŜyteczność / T&FV

zrozumiałość przydatność wiarygodność porównywalność

dla odpowiednio 
przygotowanych 
uŜytkowników

przy 
podejmowaniu 
decyzji przez 

uŜytkowników

istotność

wierne 
odzwierciedlenie 

zdarzeń
gospodarczych, 
przewaga treści 

ekonomicznej nad 
formą prawną, 
neutralność –
bezstronność, 

zasada ostroŜnej 
wyceny, 

kompletność

w czasie i przestrzeni

ograniczenia przydatności i wiarygodności: 
terminowość, wywaŜenie korzyści i kosztów



MSR/MSSF – obowiązujące (1)
• MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 
pierwszy

• MSSF 2 Płatności w formie akcji
• MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych
• MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe
• MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy 

oraz działalność zaniechana
• MSSF 6 Poszukiwania i ocena zasobów mineralnych
• MSSF 7 Instrumenty finansowe – ujawnianie 

informacji
• MSSF 8 Segmenty operacyjne (od 2009 za MSR 14)



MSR/MSSF – obowiązujące (2)
• MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
• MSR 2 Zapasy
• MSR 7 Rachunek przepływów pienięŜnych
• MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości 

szacunkowych i korygowanie błędów
• MSR 10 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
• MSR 11 Umowy o usługę budowlaną
• MSR 12 Podatek dochodowy
• MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności –

od 2009 MSSF 8
• MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe
• MSR 17 Leasing
• MSR 18 Przychody



MSR/MSSF – obowiązujące (3)

• MSR 19 Świadczenia pracownicze
• MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat 

pomocy rządowej
• MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
• MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego
• MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych
• MSR 26 Rachunkowość i sprawozdawczość programów 
świadczeń emerytalnych

• MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe
• MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
• MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji



MSR/MSSF – obowiązujące (4)
• MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach

• MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja

• MSR 33 Zysk przypadający na jedną akcję

• MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa

• MSR 36 Utrata wartości aktywów

• MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

• MSR 38 Wartości niematerialne

• MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena

• MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne

• MSR 41 Rolnictwo



Sprawozdanie finansowe

• Prezentacja sprawozdania finansowego:
– MSR 1: określony minimalny zakres informacyjny 

kaŜdego elementu sprawozdania, bez narzucania formy

– UoR: określona struktura poszczególnych dokumentów 
sprawozdania (moŜliwa forma uproszczona)

• Elementy sprawozdania finansowego:
– MSR 1: wymagane kompletne sprawozdanie finansowe 

(5 elementów)

– UoR: róŜna liczba wymaganych dokumentów (w 
zaleŜności od rodzaju podmiotu, 3-5 elementów)



Sprawozdanie finansowe

• Sprawozdanie z działalności jednostki:
– MSR 1: nie wymagane

– UoR: wymagane (dla niektórych podmiotów)

• Przekształcanie danych porównawczych:
– MSR 1: wymagane

– UoR: brak obowiązku (z wyjątkiem spółek 
publicznych)



Sprawozdanie finansowe

• Klasyfikowanie zdarzeń do kategorii zysków i strat 
nadzwyczajnych:
– MSR 1: niedozwolone

– UoR: dozwolone

• Ujawnianie głównych załoŜeń dotyczących przyszłości 
oraz przyczyn szacunków niepewnych:
– MSR 1: wymagane

– UoR: brak obowiązku



MSR 1
Kompletne sprawozdanie finansowe:

• bilans

• rachunek zysków i strat

• zestawienie zmian w kapitale własnym

• rachunek przepływów pienięŜnych

• informacja dodatkowa (polityka rachunkowości, informacje 

objaśniające)

Dodatkowo (przewidziane, ale wyłączone z uregulowańMSR): 

analiza finansowa sporządzona przez kierownictwo, raporty i 

inne sprawozdania kierownictwa – w Polsce – art. 49 UoR





MSR 1

Bilans – forma, kolejność prezentacji, minimum informacyjne 
(osobna prezentacja):

• rzeczowe aktywa trwałe
• nieruchomości inwestycyjne
• wartości niematerialne
• aktywa finansowe (z wyłączeniem kwot IRMPW, NDU, ŚPE)
• inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności
• aktywa biologiczne
• zapasy
• naleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności
• środki pienięŜne i ich ekwiwalenty





MSR 1
Bilans – minimum informacyjne (c.d.):

• zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

• rezerwy

• zobowiązania finansowe (z wyłączeniem kwot ZDU, R)

• zobowiązania i aktywa dotyczące podatku bieŜącego

• rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

• udziały mniejszości zaprezentowane w kapitale własnym

• wyemitowany kapitał podstawowy

• aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy

• zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonym do zbycia

Dla zapewnienia wiernej prezentacji – dodatkowe pozycje, grupy pozycji, sumy 

cząstkowe











MSR 1
Bilans lub informacja dodatkowa – minimum informacyjne:

• dla kapitału podstawowego jednostka ujawnia:

– liczbę akcji/udziałów składających się na zatwierdzony kapitał docelowy

– liczbę wyemitowanych akcji/objętych udziałów w pełni i nie w pełni 

opłaconych

– wartość nominalną akcji

– prawa, przywileje i ograniczenia związane z daną grupą udziałów/akcji

– udziały/akcje własne jednostki pozostające w jej posiadaniu lub w 

posiadaniu jednostek zaleŜnych i stowarzyszonych

– akcje zarezerwowane dla potrzeb emisji związanych z realizacją opcji i 

umów sprzedaŜy akcji (wraz z warunkami i kwotami)

• opis charakteru i przeznaczenia kaŜdej pozycji pozostałych kapitałów 

wchodzących w skład kapitału własnego



MSR 1

Rachunek zysków i strat – minimum informacyjne:
• przychody
• koszty finansowe
• udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych 

przedsięwzięć rozliczanych zgodnie z metodą praw własności
• obciąŜenia z tytułu podatków
• suma kwot z tytułu:

– zysku lub straty po opodatkowaniu dotyczących działalności 
zaniechanej

– zysku lub straty po opodatkowaniu powstałych przy wycenie do 
wartości godziwej (pomniejszonej o koszty sprzedaŜy) aktywów do 
zbycia związanych z działalnością zaniechaną

• zysk/strata





MSR 1

Rachunek zysków i strat – minimum informacyjne:
• podział zysku / pokrycie straty za okres 

sprawozdawczy:
– zysk/strata dotycząca udziałów mniejszości
– zysk/strata przypadająca udziałowcom jednostki 

dominującej

Dla zapewnienia wiernej prezentacji – dodatkowe 
pozycje, grupy pozycji, sumy cząstkowe

Zakaz: prezentowanie pozycji przychodów i 
kosztów jako pozycji nadzwyczajnych





MSR 1
Rachunek zysków i strat lub informacja dodatkowa – minimum informacyjne 

(osobne ujawnianie istotnych pozycji przychodów i kosztów):

• odpis aktualizujący (i jego odwrócenie) wartość zapasów do wartości netto 
moŜliwej do uzyskania oraz wartość rzeczowych aktywów trwałych do 
wartości odzyskiwalnej

• odpis na utworzenie rezerw (i ich odwrócenie) z tytułu restrukturyzacji

• wynik ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych

• wynik ze sprzedaŜy inwestycji

• wynik na działalności zaniechanej

• rozliczenia z tytułu spraw sądowych

Dodatkowe ujawnienie w rachunku zysków i strat lub w zestawieniu zmian w 
kapitale własnym lub w informacji dodatkowej: kwota dywidendy 
przyznanej udziałowcom/akcjonariuszom oraz kwota dywidendy 
przypadająca na 1 akcję









MSR 1

Rachunek zysków i strat – sposób prezentacji 

kosztów (w zaleŜności od stopnia wiarygodności i 

przydatności prezentowanych informacji):

• układ porównawczy (rodzajowy)

lub

• układ kalkulacyjny (funkcjonalny) – dodatkowe 

ujawnienie: amortyzacja, koszty świadczeń

pracowniczych





MSR 1

Rachunek zysków i strat – układ porównawczy:
• Przychody ze sprzedaŜy P
• Pozostałe przychody P
• Zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku K
• ZuŜycie surowców i materiałów K
• Koszty świadczeń pracowniczych K
• Amortyzacja K
• Pozostałe koszty K
• Koszty ogółem Σ K
• Zysk



MSR 1

Rachunek zysków i strat – układ kalkulacyjny:
• Przychody ze sprzedaŜy P
• Koszt własny sprzedaŜy K (koszty sprzedanych 

produktów, towarów, materiałów)
• Zysk brutto ze sprzedaŜy
• Pozostałe przychody P
• Koszty sprzedaŜy K
• Koszty ogólnego zarządu K
• Pozostałe koszty K
• Zysk



Waluta – MSR 21

• Waluta funkcjonalna

• Waluta prezentacji

• Waluta obca





MSR 1

Zestawienie zmian w kapitale własnym – minimum informacyjne:

• wynik finansowy netto za dany okres

• szczegółowe pozycje przychodów lub kosztów za okres, które (zgodnie z 

wymogami MSR) ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym, suma tych 

pozycji

• całkowite przychody i koszty za okres (suma dwóch powyŜszych kategorii) z 

podziałem na:

– całkowite kwoty przypadające udziałowcom jednostki dominującej

– całkowite kwoty przypadające udziałom mniejszości

• dla kaŜdego składnika kapitału własnego wpływ zmian zasad rachunkowości i 

korekt błędów



MSR 1

Zestawienie zmian w kapitale własnym lub informacja dodatkowa –

minimum informacyjne:

• kwoty transakcji z udziałowcami, działającymi w ramach uprawnień

właścicieli (osobne wykazanie kwot wypłaconych)

• saldo zysków zatrzymanych na początek okresu i na dzień bilansowy i 

zmiany w ciągu okresu (niepodzielony zysk z lat ubiegłych i jego 

zmiany w ciągu okresu)

• uzgodnienie wartości bilansowej kaŜdej kategorii wniesionego kapitału 

własnego oraz wszystkich pozostałych kapitałów na początek i na 

koniec okresu, wraz z oddzielnym ujawnianiem kaŜdej zmiany stanu



MSR 1
Zestawienie zmian w kapitale własnym – wariant ograniczony:

- udziały mniejszości

- udziałowców jednostki dominującej

Efekt zmian zasad (polityki) rachunkowości przypadający na:

- udziały mniejszości

- udziałowców jednostki dominującej

Suma zysków i strat przypadająca na:

Suma zysków i strat

Zysk/strata netto za okres (ujęty w RZiS)

Zysk/strata netto prezentowany bezpośrednio w KW

RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą

Zysk/strata z aktualizacji wyceny inwestycji (odnoszony na KW)

Zysk/strata z aktualizacji wyceny majątku trwałego (odnoszony na KW)

N – 1N



MSR 1
Zestawienie zmian w kapitale własnym – wariant pełny

Kapitał 
podstawowy

NadwyŜka 
ze 

sprzedazy 
akcji 

powyŜej ich 
wartości 

nominalnej

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny

Kapitał 
rezerwowy 

z 
przeliczenia 

pozycji w 
walutach 
obcych

Niepodzie
lony 

wynik 
finansowy

Razem

Stan na 31-12-2000 x x x (x) x x

Zmiany zasad 
rachunkowości

(x)

Stan po przekształceniu x x x (x) x x

Nadwyzka z aktualizacji 
wyceny majatku trwałego

x

Korekta z aktualizacji 
wyceny inwestycji

(x)

RóŜnice kursowe (X)
Zyski lub straty netto 
ujete w rachunku zysków 
i strat

x (x) x

Zysk netto x x
Dywidendy (x) (x)
Emisja akcji / udziałów x x x
Stan na 31-12-2001 x x x (x) x x

Korekta z aktualizacji 
wyceny majatku trwałego

(x) (x)

Nadwyzka z aktualizacji 
wyceny inwestycji

x x

RóŜnice kursowe (x) (x)
Zyski lub straty netto 
ujete w rachunku zysków 
i strat

(x) (x) (x)

Zysk netto x x
Dywidendy (x) (x)
Emisja akcji / udziałów x x x
Stan na 31-12-2002 x x x (x) x x





MSR 7

Rachunek przepływów pienięŜnych:

• Metody sporządzania:
– metoda bezpośrednia

– metoda pośrednia

• Struktura:
– działalność operacyjna

– działalność inwestycyjna

– działalność finansowa



Działalność operacyjna

wpływy wydatki

• ze sprzedaŜy produktów, usług, 
materiałów i towarów

•••• czynsze za wynajem i dzierŜawę, 
opłaty, prowizje

•••• inkaso naleŜności z tytułu 
dostaw i usług

•••• odszkodowania z ubezpieczeń

•••• zwrot nadpłaconych podatków

• na zakup materiałów, towarów i 
usług

•••• z tytułu wynagrodzeń i innych opłat 
związanych z zatrudnieniem

•••• na spłatę zobowiązań z tytułu dostaw

•••• z tytułu poniesionych opłat 
ubezpieczeniowych

•••• z tytułu zapłaconych podatków (*)



Działalność inwestycyjna

wpływy wydatki

• ze sprzedaŜy środków trwałych 
lub wartości niematerialnych i 
prawnych

•••• ze sprzedaŜy długoterminowych 
i krótkoterminowych aktywów 
finansowych (udziałów, akcji, 
papierów dłuŜnych itp.)

•••• z tytułu zwrotu poŜyczek 
udzielonych innym podmiotom

• z tytułu nabycia środków 
trwałych lub warto ści 
niematerialnych i prawnych

•••• z tytułu nabycia 
długoterminowych i 
krótkoterminowych aktywów 
finansowych (udziałów, obligacji, 
akcji itp.)

•••• z tytułu poŜyczek udzielonych 
innym podmiotom



Działalność finansowa

wpływy wydatki

• z emisji akcji lub obligacji

•••• z zaciągniętych poŜyczek lub 
kredytów (długoterminowych 
lub krótkoterminowych)

• na wykup obligacji lub 
własnych akcji

•••• z tytułu spłaty poŜyczek lub 
kredytów

•••• z tytułu wykupu weksli

•••• z tytułu płaconych dywidend
(*-operacyjna)



Rzeczowe aktywa trwałe

• Istotne (specjalistyczne) części zamienne:
– MSR 16: ujmowane jako aktywa trwałe nie 

podlegające amortyzacji

– UoR: ujmowane jako zapasy

• Jednorazowy odpis amortyzacyjny:
– MSR 16: niedozwolony

– UoR: dozwolony dla środków o niskiej 
jednostkowej wartości początkowej



Rzeczowe aktywa trwałe

• Aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego:
– MSR 23: podejście wzorcowe – ujęcie w rachunku 

zysków i strat, podejście alternatywne – kapitalizacja

– UoR – wymagana (art. 28.8.)

• Koszty demontaŜu, rekultywacji, usunięcia skutków 
działalności:
– MSR 16: stanowią element CN/KW środka

– UoR: nie zwiększają wartości początkowej środka



Rzeczowe aktywa trwałe

• Wyodrębnienie istotnych części składowych 
i ich osobne amortyzowanie:
– MSR 16: wymagane
– UoR: brak regulacji

• Aktywowanie kosztów regularnych 
generalnych przeglądów:
– MSR 16: wymagane
– UoR: brak regulacji



Rzeczowe aktywa trwałe

• Regularna wymiana części składowych:
– MSR 16: precyzyjne zasady
– UoR: brak regulacji

• Wycena RzAT wg wartości godziwej:
– MSR 16: dozwolona (jedna z metod)
– UoR: zabroniona (wyjątek: administracyjne)

• Zmiana metody amortyzacji:
– MSR 16: dozwolona
– UoR: zabroniona



MSR 16
Przykład: Rzeczowe aktywa trwałe

• Jednostka nabyła środek trwały: cena zakupu = 1250, koszt instalacji = 150

• Środek trwały obejmuje 2 istotne części składowe: wartość części A = 40 % 

wartości całego środka, zaś B = 60 %

• Przewidywany okres ekonomicznej uŜyteczności A = 5 lat, zaś B = 15 lat

• Przewiduje się, Ŝe po 5 latach część A zostanie zastąpiona nową, zaś wartość

likwidacyjna starej części A wyniesie 60

• W pierwszym roku uŜytkowania przeprowadzono konserwację części B, a 

koszt konserwacji wyniósł 15

• Po 5 latach część A została zastąpiona nową, zaś stara część A została 

sprzedana innemu podmiotowi za 80

• Po 8 latach przeprowadzono planowany generalny przegląd środka trwałego, a 

koszt przeglądu wyniósł 120



Leasing

• Klasyfikacja leasingu – leasing finansowy:
– MSR 17: w oparciu o przeniesienie ryzyka i 

poŜytków (przykłady warunków)

– UoR (art. 3.4.): w oparciu o zamknięty katalog 
warunków

• Strony umowy leasingu:
– MSR 17: leasingodawca, leasingobiorca

– UoR (art. 3.4.): finansujący, korzystający



Leasing

• Warunki leasingu finansowego:
– MSR 17: charakter opisowy
– UoR (art. 3.4.): progi ilościowe

• Odstąpienie od klasyfikacji:
– MSR 17: nie przewidziane
– UoR (art. 3.6.): moŜliwe – prawo podatkowe

• Leasing zwrotny:
– MSR 17: uregulowany
– UoR: brak regulacji



MSR 17

Rodzaje leasingu (przewaga treści nad formą):

• leasing finansowy – następuje przeniesienie 

zasadniczo całego ryzyka i poŜytków z tytułu 

posiadania przedmiotu leasingu

• leasing operacyjny – nie następuje przeniesienie 

zasadniczo całego ryzyka i poŜytków z tytułu 

posiadania przedmiotu leasingu



MSR 17
Leasing finansowy – warunki:
• na mocy umowy następuje przeniesienie na biorcę własności 

przedmiotu leasingu przed końcem okresu leasingu
• biorca ma moŜliwość zakupienia przedmiotu leasingu za cenę

niŜszą od wartości godziwej (prawdopodobieństwo realizacji)
• okres leasingu stanowi większą cześć ekonomicznego okresu 

uŜytkowania przedmiotu leasingu (nawet bez przeniesienia 
własności)

• wartość bieŜąca minimalnych opłat leasingowych na dzień
rozpoczęcia leasingu wynosi prawie tyle, co wartość godziwa 
przedmiotu leasingu

• przedmiot leasingu ma specjalistyczny charakter (tylko biorca 
moŜe z niego korzystać bez większych modyfikacji)



MSR 17

Leasing finansowy – dodatkowe warunki:

• biorca moŜe wypowiedzieć umowę leasingu, a straty 

dawcy z tego tytułu ponosi biorca

• zyski lub straty z tytułu fluktuacji wartości godziwej 

przypisanej do wartości końcowej przypadają biorcy

• biorca ma moŜliwość kontynuowania leasingu przez 

dodatkowy okres za opłatą, która jest znacznie niŜsza 

od opłat obowiązujących na rynku



Leasing (PL)
Leasing finansowy – warunki:

• przeniesienie własności przedmiotu leasingu na korzystającego po 

zakończeniu okresu leasingu

• umowa zawiera prawo do nabycia przedmiotu leasingu przez 

korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po 

cenie niŜszej od wartości rynkowej z dnia nabycia

• okres, na jaki została zawarta umowa, odpowiada w przewaŜającej 

części przewidywanemu okresowi ekonomicznej uŜyteczności 

przedmiotu leasingu, przy czym nie moŜe być on krótszy niŜ 3/4 tego 

okresu; prawo własności przedmiotu umowy moŜe być, po okresie, na 

jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego



Leasing (PL)
Leasing finansowy – warunki (c.d.):

• suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu 

zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej 

obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu 

umowy na ten dzień

• umowa zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z 

korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne uŜywanie 

tego samego przedmiotu lub przedłuŜenia umowy 

dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od 

przewidzianych w dotychczasowej umowie



Leasing (PL)

Leasing finansowy – warunki (c.d.):

• umowa przewiduje moŜliwość jej wypowiedzenia, z 
zastrzeŜeniem, Ŝe wszelkie powstałe z tego tytułu 
koszty i straty poniesione przez finansującego 
pokrywa korzystający

• przedmiot umowy został dostosowany do 
indywidualnych potrzeb korzystającego; moŜe on być
uŜywany wyłącznie przez korzystającego, bez 
wprowadzania w nim istotnych zmian



MSR 17
Ujmowanie leasingu – leasingobiorca:

• leasing finansowy – początkowe ujęcie:
– w kwocie równej wartości godziwej przedmiotu leasingu 

ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu lub

– w kwocie równej wartości bieŜącej minimalnych opłat 
leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu (gdy 
niŜsza od wartości godziwej)

jako:
– aktywa (w tym, początkowe koszty bezpośrednie)

– zobowiązania



MSR 17

Ujmowanie leasingu – leasingobiorca:

• leasing finansowy – późniejsze ujęcie:

– minimalne opłaty leasingowe rozdziela się pomiędzy koszty finansowe i 

zmniejszenie niespłaconego salda zobowiązania – koszty finansowe 

rozlicza się na poszczególne okresy trwania leasingu w taki sposób, aby 

uzyskać stałą okresową stopę procentową w stosunku do niespłaconego 

salda zobowiązania

– amortyzacja (przy braku wystarczającej pewności, Ŝe biorca uzyska tytuł

własności przed końcem okresu leasingu – okres amortyzacji: krótszy 

spośród: okres leasingu, okres uŜytkowania)



MSR 17

Ujmowanie leasingu – leasingobiorca:

• leasing operacyjny:

– opłaty leasingowe ujmuje się jako koszty 

metodą liniową przez okres leasingu (chyba, Ŝe 

zastosowanie innej metody lepiej odzwierciedla 

sposób rozłoŜenia w czasie korzyści 

czerpanych przez uŜytkownika)



MSR 17
Ujmowanie leasingu – leasingodawca:

• leasing finansowy – początkowe ujęcie:

– aktywa oddane w leasing finansowy ujmuje się jako 

naleŜności w kwocie równej inwestycji leasingowej netto

• inwestycja leasingowa netto – inwestycja leasingowa 

brutto zdyskontowana o stopę procentową leasingu

• inwestycja leasingowa brutto – minimalne, naleŜne 

leasingodawcy opłaty leasingowe, wynikające z umowy 

leasingu



MSR 17

Ujmowanie leasingu – leasingodawca:

• leasing finansowy – późniejsze ujęcie:
– przychody finansowe ujmowane w sposób 

odzwierciedlający stałą okresową stopę zwrotu 
na inwestycji leasingowej netto (zmniejszanie 
naleŜności)



MSR 17
Ujmowanie leasingu – leasingodawca:

• leasing operacyjny:

– przedmiot leasingu pozostaje wśród aktywów leasingodawcy

(zgodnie z naturą składnika) – amortyzacja

– przychody z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się jako 

przychód metodą liniową (chyba, Ŝe zastosowanie innej 

metody lepiej odzwierciedla sposób rozłoŜenia w czasie 

zmniejszania się korzyści czerpanych z oddanego w leasing 

składnika)



MSR 17

Leasing zwrotny:

• sprzedaŜ składnika aktywów i jednoczesne 

przejęcie w leasing tego składnika

• moŜe mieć charakter zarówno leasingu 

finansowego, jak i operacyjnego



MSR 17

Leasing zwrotny – leasing finansowy:

• nadwyŜki przychodów ze sprzedaŜy nad 

wartością bilansową składnika aktywów nie 

ujmuje się niezwłocznie jako przychodu 

sprzedawcy, ale rozlicza się ją w czasie 

(przez okres leasingu)



MSR 17

Leasing zwrotny – leasing operacyjny:

• jeśli transakcja została zawarta w cenach 

odpowiadających lub niŜszych od wartości 

godziwej sprzedawanego składnika aktywów –

niezwłoczne ujęcie zysku / straty ze sprzedaŜy

• jeśli cena sprzedaŜy przewyŜsza wartość godziwą

– nadwyŜkę rozlicza się w czasie przez okres 

przewidywanego uŜytkowania składnika aktywów



Wartości niematerialne
• Koszy prac badawczych i rozwojowych:

– MSR 38: precyzyjne rozdzielenie

– UoR: brak odniesienia do prac badawczych

• Okres amortyzacji kosztów prac rozwojowych:

– MSR 38: zgodnie z okresem uŜytkowania

– UoR (art. 33.3.): max. 5 lat

• Wycena wg wartości przeszacowanej:

– MSR 38: dozwolona

– UoR: niedozwolona

• Nieokreślony okres uŜytkowania – brak amortyzacji:

– MSR 38: moŜliwe

– UoR: niedozwolone



MSR 38
Przykład: WN

Jednostka A opracowuje nowy proces produkcyjny. W ciągu 1 

roku ponosi równomierne nakłady równe w sumie 120 000 

(10 000 na miesiąc). Na dzień 1 października jednostka jest w 

stanie udowodnić, Ŝe proces produkcyjny spełnia kryteria 

pozwalające na uznanie go za składnik WN.

• Jednostka A przyjęła dla tego typu prac rozwojowych dwuletni 

okres amortyzacji i metodę liniową amortyzacji.

• Wynik finansowy brutto nie uwzględniający kosztów prac 

rozwojowych: 1 rok: 400 000, 2 rok: 420 000, 3 rok: 380 000.



Łączenie się spółek
• Metody łączenie:

– MSSF 3: metoda nabycia

– UoR (art. 44a-44c): metoda nabycia lub metoda łączenia udziałów

• Ustalanie wartości firmy:

– MSSF 3: koszt połączenia

– UoR (art. 44b): cena przejęcia

• Amortyzacja dodatniej wartości firmy:

– MSSF 3: niedozwolona

– UoR (art. 44b): obowiązkowa – max. 5/20 lat

• Rozliczanie ujemnej wartości firmy:

– MSSF 3: w całości przychód okresu

– UoR (art. 44b): rozliczana w czasie, pozostałe przychody operacyjne



Przykład

Przykład: Dodatnia wartość firmy

• Jednostka A nabyła jednostkę B płacąc przelewem bankowym 

cenę 900.

• Wartość bilansowa aktywów jednostki przejmowanej = 1.400, a 

wartość godziwa = 1.200.

• Wartość bilansowa zobowiązań jednostki przejmowanej = 400, 

podobnie wartość godziwa.

• Kierownik jednostki ustalił 5-letni okres amortyzowania 

powstałej w wyniku przejęcia wartości firmy.



Przykład

Przykład: Ujemna wartość firmy

• Jednostka A nabyła jednostkę B płacąc przelewem 1.000.000.

• Na dzień przejęcia: wartość księgowa przejmowanych aktywów jednostki 

B = 1.700.000, a ich wartość godziwa = 1.600.000; wartość księgowa i 

zarazem godziwa zobowiązań jednostki B = 500.000. Wartość godziwa 

nabytych WNiP = 20.000 (okres amortyzacji = 5 lat), a środków trwałych 

= 70.000 (8 lat).

• Szacowane koszty związane z restrukturyzacją działalności przejętej po B 

wynoszą 8.000 – po przejęciu jednostki B, spółka A przeprowadziła 

wspomnianą restrukturyzację: koszty odpraw wyniosły 4.500, zaś koszty 

likwidacji nieprzydatnego gospodarczo majątku wyniosły 2.500.



Działalność zaniechana
• Definicja działalności zaniechanej:

– MSSF 5: jest

– UoR: brak

• Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaŜy:

– MSS 5: niŜsza z ...

– UoR: brak regulacji

• Amortyzacja aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaŜy:

– MSSF 5: niedozwolona

– UoR: standardowo

• Oddzielna prezentacja:

– MSSF 5: wymagana (bilans, rachunek zysków i strat)

– UoR: brak regulacji (element informacji dodatkowej)



MSSF 5

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy – wycena:

• jednostka wycenia składnik aktywów trwałych 

zaklasyfikowany jako przeznaczony do sprzedaŜy w kwocie 

niŜszej z jego wartości bilansowej i wartości godziwej 

pomniejszonej o koszty zbycia

• jednostka nie amortyzuje składnika aktywów trwałych 

zaklasyfikowanego jako przeznaczony do sprzedaŜy 



Instrumenty finansowe

Cztery grupy aktywów finansowych– MSR 39:

– aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 

przez wynik finansowy (przeznaczone do obrotu)

– inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności

– poŜyczki i naleŜności

– aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy



Instrumenty finansowe
Przykład: PoŜyczki

• Spółka BETA udzieliła poŜyczkę spółce X w kwocie 21000 zł

na okres trzech lat przy stopie procentowej 10% w stosunku 

rocznym. Pobrano prowizję 1% od kwoty poŜyczki tzn. 210 zł. 

PoŜyczka będzie spłacana w równych ratach (licząc od kapitału 

początkowego, z pominięciem odsetek) na koniec kaŜdego roku 

wraz z odsetkami. Po potrąceniu prowizji wypłacono kwotę

20 790 zł. Od poŜyczki nie dokonano odpisów aktualizujących.



Instrumenty finansowe
Przykład: Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaŜy

• Cena nabycia akcji = 100

• Wartość godziwa na koniec okresu 1 = 140

• Wartość godziwa na koniec okresu 2 = 90

• Wartość godziwa na koniec okresu 3 = 120

• Na dzień bilansowy: przekwalifikowanie do aktywów

finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 

finansowy



MSR 28
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych – metoda praw własności:

• metoda praw własności – metoda rozliczania, według której inwestycja 

jest początkowo ujmowana według ceny nabycia, a następnie jej 

wartość jest korygowana odpowiednio o zmianę udziału inwestora w 

aktywach netto jednostki stowarzyszonej:

– zysk/strata inwestora obejmuje udział inwestora w zysku/stracie 

jednostki stowarzyszonej, który jednocześnie powiększa/pomniejsza 

wartość bilansową inwestycji

– otrzymane wypłaty z zysku wypracowanego przez jednostkę

stowarzyszoną obniŜają wartość bilansową inwestycji



MSR 28

Przykład: Metoda praw własności

• Jednostka A nabyła 30 % udziałów w 
jednostce B po cenie 10.000

• Za kolejny rok obrotowy jednostka B 
wypracowała zysk = 4.000

• Z wypracowanego zysku jednostka B 
wypłaciła inwestorowi dywidendę = 800



Rezerwy

Rezerwy vs RMK bierne – MSR 37 vs UoR i pKSR:

• rezerwę wykorzystuje się tylko na nakłady o takim 
przeznaczeniu, na jakie rezerwa została pierwotnie utworzona

• rezerwy tworzy się na:

� restrukturyzację

� świadczenia pracownicze (emerytalne i podobne) – MSR 19

� naprawy gwarancyjne (zbiorczo)

• nie tworzy się rezerwy na przyszłe straty operacyjne



Rezerwy

• Spółka X dokonała sprzedaŜy partii produktów = 
50.000 sztuk po 19

• Na podstawie danych historycznych stwierdzono, Ŝe 
średnio 2% produktów podlega reklamacji (w czasie 
obowiązywania gwarancji producenta = 1 rok), zaś
średni koszt naprawy gwarancyjnej = 7

• W ciągu roku od sprzedaŜy 700 produktów zostało 
reklamowanych, zaś średni koszt naprawy 
gwarancyjnej = 6 – napraw gwarancyjnych dokonuje 
firma zewnętrzna

• Minął okres obowiązywania gwarancji



Usługi niezakończone
Sposób ustalania przychodu:

• MSR 18 – metody wyceny wykonanych usług:

� pomiar wykonanych prac

� procentowe ujęcie wykonanych prac na dany dzień w stosunku do 

całości prac, które mają być wykonane

� udział kosztów transakcji poniesionych na dany dzień w ogóle 

szacowanych kosztów transakcji

� metoda liniowa (z braku danych)

� NIE: w wysokości otrzymanych od klienta płatności i zaliczek



Usługi niezakończone

Przykład: Usługi budowlane

• Jednostka A zawarła w 1 roku trzyletni kontrakt na usługę budowlaną o 

cenie ryczałtowej 1 000. Koszty oszacowano wstępnie na 800. Pod koniec 

1 roku jednostka A oceniła, Ŝe koszty wzrosną do 850.

• W 2 roku zlecający zatwierdził zmianę zakresu prac, uznając powiększenie 

wartości umowy do 1 080 oraz wzrost szacowanych kosztów do 914.

• Stopień zaawansowania prac: po 1 roku: 30%, po 2 roku: 70%.

• Jednostka A wystawiła następujące faktury zaliczkowe:             

1 rok: 480, 2 rok: 520, 3 rok: 80.



Dotacje rządowe

• Dotacje do przychodów:
– MSR 20: przychód w oddzielnej pozycji RZiS lub 

pomniejszenie odnośnych kosztów
– UoR: pozostałe przychody operacyjne (zmiana        

od 2009 r. – przychody ze sprzedaŜy)

• Dotacje do aktywów:
– MSR 20: przychody przyszłych okresów lub 

pomniejszenie wartości bilansowej składnika 
aktywów

– UoR: przychody przyszłych okresów



Dotacje rządowe

• W dniu N spółka otrzymała ze środków EFS 
kwotę 1.350 – dotacja na sfinansowanie nabycia 
maszyny produkcyjnej

• W dniu N+1 spółka nabyła maszynę:              
CZ = 1.600, koszt instalacji = 200 – maszynę
przyjęto do uŜytku i rozpoczęto amortyzację
metodą liniową, OEU = 9 lat

• Poniesiono koszty amortyzacji za 1. rok oraz 
rozliczono przypadającą na okres część dotacji



Segmenty operacyjne

• Segmenty operacyjne – ujawnianie informacji:
– MSSF 8: szczegółowe regulacje

– UoR: brak regulacji

• Segment operacyjny a segment sprawozdawczy:
– kryteria łączenia

– typy segmentów

– zakres ujawnianej informacji



MSSF 8
Segment operacyjny to część składowa jednostki:

• która angaŜuje się w działalność gospodarczą, w 

związku z którąmoŜe uzyskiwać przychody i ponosić

koszty

• której wyniki działalności są regularnie przeglądane 

przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie 

decyzji operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący 

te wyniki przy decydowaniu o alokacji zasobów do 

segmentu i przy ocenie działalności segmentu



MSSF 8

Segment sprawozdawczy (jednostka 
prezentuje odrębnie informacje o kaŜdym 
segmencie sprawozdawczym):

• = 1 segment operacyjny

• = kilka segmentów operacyjnych

• = 1 segment operacyjny, który przekroczył
jeden z progów ilościowych



MSSF 8

Kryteria łączenia segmentów operacyjnych:

• podobieństwo rodzaju produktów / usług

• podobieństwo rodzaju procesów produkcyjnych

• podobieństwo rodzaju (grup) klientów

• podobieństwo metod dystrybucji produktów / 
świadczenia usług



MSSF 8
Progi ilościowe:

• przychody segmentu stanowią min. 10% łącznych przychodów 

wszystkich segmentów operacyjnych

• wynik finansowy segmentu stanowi min. 10% łącznego wyniku 

finansowego wszystkich segmentów operacyjnych

• aktywa segmentu stanowią min. 10% ogółu aktywów wszystkich 

segmentów operacyjnych

PoniŜej progów: moŜliwość osobnej prezentacji – informacje 

ocenione przez kierownictwo jako przydatne uŜytkownikom 

sprawozdań



MSSF 8

Ujawnianie informacji nt. segmentów:

• informacje ogólne:

– kryteria przyjęte do określania segmentów 

sprawozdawczych i łączenia segmentów operacyjnych 

(kryterium podobieństwa produktów, obszarów 

geograficznych, itd.)

– rodzaj produktów, z tytułu których segment 

sprawozdawczy osiąga swoje przychody



MSSF 8

Ujawnianie informacji nt. segmentów:

• informacje finansowe:

– wartość zysku lub straty kaŜdego segmentu (i dane 

szczegółowe dotyczące pozycji przychodów i kosztów)

– suma aktywów kaŜdego segmentu

– wartość zobowiązań kaŜdego segmentu



MSSF 8
Ujawnianie informacji nt. segmentów:

• informacje dotyczące obszarów geograficznych – przychody od 

klientów zewnętrznych:

– przypisane do kraju siedziby jednostki

– przypisane do wszystkich pozostałych krajów łącznie, w których 

jednostka uzyskuje przychody (kraje istotnych przychodów – odrębnie)

• informacje dotyczące głównych klientów – zaleŜność od 

głównych klientów – przychody z tytułu transakcji z 

zewnętrznym pojedynczym klientem stanowią min. 10% 

łącznych przychodów jednostki – odrębnie















Zysk przypadający na jedną akcję

• Wyznaczanie podstawowego zysku 
przypadającego na jedną akcję – korekty:
– akcje zwykłe vs akcje uprzywilejowane

– grupa kapitałowa vs udziały mniejszości

• Wyznaczanie rozwodnionego zysku 
przypadającego na jedną akcję:
– potencjalne akcje zwykłe



Terminarz przejścia na MSR/MSSF

MSSF 1:

• Dzień przejścia na MSSF

• Dzień sprawozdawczy

• Bilans otwarcia wg MSSF

• Pierwszy okres sprawozdawczy, za który 
zastosowano MSSF

• Okres porównawczy


