
pwc.pl/mylease-manager

Jak nadążyć  
za rewolucją MSSF 16?

Aplikacja do zarządzania umowami leasingu  
i kalkulacji zobowiązań, aktywów, odsetek  
i amortyzacji zgodnie z nowym standardem. 

myLease Manager



Nadchodzi rewolucja 
w ujęciu księgowym leasingu.

Od 1 stycznia 2019 r. nowe regulacje eliminują pojęcie leasingu operacyjnego. 
Wszystkie umowy zakwalifikowane jako leasing pod MSSF16 wymagać będą ujęcia  
na bilansie w postaci zobowiązania finansowego oraz prawa do użytkowania aktywa,  
w miejsce dotychczasowego rozpoznawania w kosztach okresu.

Zmiany te będą miały ogromny wpływ na procesy biznesowe, systemy informatyczne 
oraz środowisko kontroli wewnętrznej leasingobiorców:

Potrzebne będzie zdecydowanie 
więcej danych na temat umów 
leasingowych firmy, aby sporządzić 
sprawozdanie finansowe 
 
 
Konieczne jest kompleksowe 
podejście do wdrożenia nowego 
standardu, bez ograniczenia tylko  
do kwestii rachunkowych

Arkusze kalkulacyjne, szeroko używane  
do zarządzania umowami leasingowymi,  
przestają być efektywne kosztowo oraz  
nie zapewniają wymaganej jakości danych 
 
 
Niezbędna będzie implementacja  
dedykowanego rozwiązania IT, które  
spełni zarówno wymagania informacyjne  
jak i techniczne nowego standardu 

Poznaj szybką  
i pewną odpowiedź  
na wymogi MSSF 16.

Łącząc wiedzę księgową z kompetencjami IT,  
od 2017 roku z sukcesem pomagamy firmom  
z Listy 500 dostosować się do nowego standardu. 

myLease Manager to proste w użyciu narzędzie  
do zarządzania umowami leasingu wg MSSF 16. 
Pozwala na szybkie gromadzenie i raportowanie wszystkich 
krytycznych informacji księgowych wymaganych  
do uzyskania pełnej zgodności z nowym standardem. 

Posiada jasny interfejs, a na podstawie wprowadzonych 
danych dokonuje obliczeń i generuje zestawienie  
wartości aktywów, zobowiązań, odsetek i amortyzacji  
prawa do użytkowania. W przypadku zdarzeń  
biznesowych generujących modyfikację w umowie, 
narzędzie pozwala na ich odpowiednią ewidencję  
i wymaganą aktualizację wartości zobowiązania  
oraz aktywa.



myLease Manager w 5 prostych krokach:

Co zyskujesz wdrażając myLease Manager?

1  Łatwe ewidencjonowanie umów:  
manualnie lub poprzez import z MS Excel  
(wraz z możliwością załączenia  
dokumentów źródłowych w formie  
pliku .pdf lub innej)

2 Przyjazny interfejs pozwala na modyfikację 
danych w trakcie życia umowy. Dostępny jest 
podgląd historii zmian dla każdej umowy

3  Systemowa walidacja 
wprowadzanych danych

4 Automatyczna kalkulacja 
zobowiązań oraz wartości 
poszczególnych praw do 
użytkowania aktywów oraz 
odsetek i amortyzacji5 Raportowanie w formie 

przystępnych tabel, gotowe 
do wykorzystania w notach 
sprawozdania finansowego

Ograniczenie  
ryzyka błędów

Kompleksowa walidacja 
zapewnia prawidłowość 
obliczeń

Szybkie wdrożenie 

Implementacja myLease  
Manager trwa zaledwie  
1 miesiąc

Dwie wersje  
językowe

Aplikacja dostępna  
po polsku i angielsku

Łatwość obsługi 

Przystępny interfejs 
użytkownika umożliwia  
szybkie dodawanie oraz 
modyfikację danych

Kompleksowa ekspertyza

Wdrożenie przez zespół 
ekspertów z zakresu 
księgowości, audytorów  
oraz specjalistów  
z branży IT

Oszczędność  
czasu i zasobów 

dzięki automatycznej 
kalkulacji wszystkich 
krytycznych informacji 
księgowych 

Bezpieczeństwo  
danych

poprzez pełną kontrolę 
dostępów

Elastyczność  
użytkowania

Jednoczesna praca  
wielu użytkowników
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