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MSSF 9 “Instrumenty Finansowe”, nad którym prace trwały wiele lat, powoli staje się 
rzeczywistością. Standard obowiązuje w latach obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 
r. i po tym dniu.  Nowy standard będzie mieć największy wpływ na jednostki sektora finansowego 
ze względu na posiadane przez nie znaczące i złożone portfele instrumentów finansowych oraz 
złożone modele zarządzania ryzykiem finansowym. Ale MSSF 9 będzie miał również wpływ na 
jednostki sektora niefinansowego, nawet jeżeli posiadają one tylko proste instrumenty finansowe, 
takie jak należności handlowe lub należności z tytułu pożyczek.  
  
Publikacja przedstawia proces implementacji MSSF 9 przeprowadzony przez hipotetyczną spółkę  
z branży niefinansowej. Nie przedstawiono tu wszystkich możliwych korekt wynikających  
z wdrożenia MSSF 9, ale tylko te które uznaliśmy za najbardziej typowe.   
 
Dla wyliczenia niektórych korekt PwC stworzyła narzędzie „myIFRS9”, którego wykorzystanie 
zostało krótko opisane w studium przypadku.  
 
Proces implementacji nowego standardu można przedstawić w następujących etapach:  
 

 

 

 

 

 Niniejsze studium przypadku po krótkim wprowadzeniu do sytuacji analizowanej spółki,  zawiera 
podsumowanie prac w Etapie 1 i Etapie 2. Następnie została przedstawiona nota (Etap 3), którą 
należałoby przedstawić w sprawozdaniu finansowym na 31 grudnia 2017 r. (spełniająca wymóg 
MSR 8 odnośnie opisu wpływu nowych standardów i uwzględniająca wytyczne ESMA  ) a także 
ujawnienia w śródrocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym w roku 2018, kiedy MSSF 9 
będzie zastosowany po raz pierwszy. Publikacja nie stanowi kompendium wiedzy na temat MSSF 9 
- jej zamysłem jest praktyczne zilustrowanie jak zmierzyć się z problemem wdrożenia MSSF 9 w 
jednostce sektora niefinansowego i jak zakomunikować efektywnie skutki tego wdrożenia.  
  
Mamy nadzieję, iż niniejsza publikacja będzie pomocna w zrozumieniu procesu wdrożenia MSSF 9 
oraz wpływu tego standardu na Państwa organizację. 
 

 



 

 

Podstawowe  

informacje o Spółce  

oraz Etap 1 wstępna  

analiza 

 

 

W tej części przedstawiamy opisowo wyniki wstępnej analizy wpływu MSSF9  

na spółkę. Analiza jest poprzedzona krótkim wprowadzeniem pozwalającym 

zrozumieć nieco o samej spółce i posiadanych przez nią instrumentach finansowych. 

Przeprowadzając wstępną analizę, która zwykle  trwa od kilku do kilkunastu dni, 

umożliwiamy głównym decydentom spółki zrozumieć, jakie mogą być obszary korekt, 

ustalić zakres niezbędnych prac i ograniczyć ryzyko powstania dodatkowych korekt 

na późniejszych etapach prac. 

Komentarz 

Paweł Wesołowski 
Partner 



 
Podstawowe informacje o Spółce 
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Spółka sporządza sprawozdanie finansowe według MSSF UE. Podmiot prowadzi działalność w sektorze 

produkcji i usług. Spółka posiada tylko proste instrumenty finansowe i na dzień 31.12.2017 r. nie 

stosuje rachunkowości zabezpieczeń, jak również nie posiada instrumentów pochodnych. Poniżej 

załączono wyciąg ze sprawozdania finansowego na ostatni dzień bilansowy poprzedzający pierwsze 

zastosowanie MSSF 9: 

 

31.12.2017 r. (w tys. zł) Informacje o instrumentach finansowych 

 
Należności handlowe 
Wartość  brutto 
Odpisy aktualizujące 

 
 

 25.850      
(1.550) 

 
 
 
 

24.300 

 
Na pozycję składają się należności od klientów 
indywidualnych oraz korporacyjnych.  Spółka ma wysoką 
efektywność ściągania należności  i tworzy odpis na 
należności przeterminowane powyżej 90 dni w wysokości 
50% wartości nominalnej. Na 31 grudnia 2017 r. odpis ten 
wyniósł 800 tys. zł. Dodatkowo należności o wartości brutto 
750 tys. zł  zostały objęte odpisem z  tytułu utraty wartości   
w 100%. Część należności podlega faktoringowi. 
 

Pożyczki udzielone 
Wartość  brutto 
Odpisy aktualizujące 
 

 
5.000 

           - 

 
 
 

5.000 

Na pozycję składają się trzy pożyczki udzielone innym 
podmiotom. Pożyczki wyceniane są według 
zamortyzowanego kosztu. Ponieważ pożyczki te są 
obsługiwane bez opóźnień, Spółka nie tworzy w odniesieniu 
do nich odpisów aktualizujących. 
 

Środki pieniężne 800 800 Salda gotówki są otrzymywane w bankach o wysokiej 
wiarygodności kredytowej  (wysokim ratingu kredytowym). 
  

Udziały  w innych 
podmiotach 
Odpisy aktualizujące 

 
7.000 
          - 

 
 
 

7.000 

Udziały mniejszościowe (12%) w spółce Y, nienotowanej na 
giełdzie. Zgodnie z MSR 39 zaklasyfikowano je jako 
dostępne do sprzedaży oraz na podstawie MSR 39.46c  
wyceniono według kosztu pomniejszonego o utratę wartości 
(nie stwierdzono utraty wartości). 

Razem aktywa finansowe  37.100  
Inne  (środki trwałe, 
zapasy)  

  
28.000 

 

Aktywa   65.100  
    
Kredyty bankowe  37.650  Długoterminowy kredyt zaciągnięty w 2010 r. Na koniec 

2017 r. Spółka dokonała zmiany warunków umowy (okres 
finansowania i oprocentowanie). Zmiana ta nie 
spowodowała konieczności wyłączenia zobowiązania z ksiąg 
rachunkowych i ujęcia nowego zobowiązania. Wpływ 
dodatkowych kosztów (dodatkowe prowizje oraz zwiększenie 
stopy procentowej) w wysokości  850 tys. zł został 
uwzględniony poprzez modyfikację efektywnej stopy 
procentowej. 
 

Zobowiązania handlowe  9.000 Zobowiązania wobec kontrahentów, nieprzeterminowane. 

Razem zobowiązania finansowe 46.650  
Kapitały własne  
(w tym zyski zatrzymane: 6.000) 

 
18.450 

 

Zobowiązania i kapitał własny  65.100  
   

 
Przyjęty poziom istotności dla korekt sprawozdania finansowego 

Spółka zakłada, że zmiana całkowita kapitału własnego/wyniku o 200 tys. zł mogłaby mieć istotne 
znaczenie dla inwestorów i stąd przyjęła, że zidentyfikowane korekty dotyczące poszczególnych pozycji 
bilansowych przekraczające 20 tys. zł (tj. 10% przyjętego ogólnego poziomu istotności) są zawsze 
wprowadzane do sprawozdań finansowych. 

 



 
Etap 1 - Wstępna analiza   
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We wrześniu 2017 roku Spółka przeprowadziła wstępną analizę wpływu zastosowania MSSF 9.  Na ten 

moment nie ustalono jeszcze kwot korekt, ani nie przeprowadzono pełnych analiz lecz jedynie ustalono 

obszary, dla których konieczna jest dalsza analiza i wyliczenie korekt.  Poniżej w tabeli zawarto skrót 

ustaleń (odesłania do Etapu 2 zawierają rozwinięcie problemu, ostateczną konkluzje oraz wyliczenie 

korekty na datę bilansową). 

 Obszar oraz potencjalny wpływ MSSF 9 Patrz 

 

Dla należności handlowych ustalono: (1) Konieczność wyceny do wartości godziwej 

należności od kontrahenta X, które są przekazywane regularnie do faktoringu na podstawie 

umowy zawartej z faktorem; oraz (2) Dla pozostałych należności - konieczność ustalenia odpisów 

aktualizacyjnych zgodnie z wymogami MSSF9 tj. według modelu oczekiwanej straty w miejsce 

stosowanej przez Spółkę metodologii odpisów według straty poniesionej. Sugerowane 

wykorzystanie uproszczeń, przewidzianych przez MSSF9 (wykorzystanie matrycy odpisów,  

w oparciu o dane historyczne skorygowane o wpływ przyszłych czynników) - ustalono, że matryce 

należy stworzyć odrębnie dla portfela należności od klientów korporacyjnych i dla klientów 

indywidualnych.  

 

Etap 2.1 

 

Dla pożyczek udzielonych ustalono: (1) Konieczność przeprowadzenia i udokumentowania 

testów klasyfikacyjnych SPPI/testów benchmarkowych, ze względu na fakt, że pożyczki  

są oprocentowane zmienną stopą procentową, a zawarte umowy wskazują na niedopasowanie 

okresów i formuł naliczania odsetek. W przypadku niespełnienia testu konieczna wycena do 

wartości godziwej; oraz (2) Dla pożyczek spełniających kryteria wyceny w zamortyzowanym 

koszcie konieczne jest ustalenie zakwalifikowania do Stopnia 1/Stopnia 2 oraz stosowne 

obliczenie odpisu zgodnie z modelem oczekiwanej straty. Sugerowane obliczenie dla każdej 

ekspozycji indywidualnie w oparciu o indywidualnie ustalony scoring/rating. 

Etap 2.2 

 

Dla udziałów w innych podmiotach ustalono: (1) Konieczność dokonania oceny, czy koszt 

nabycia odpowiada wartości godziwej, a jeżeli nie to oszacowanie ewentualnej różnicy  

i w zależności od jej oczekiwanej wielkości ustalenie czy konieczna jest wycena przez eksperta 

zewnętrznego; oraz (2) Ustalenie czy Spółka zamierza odnosić  zmiany wartości godziwej do 

wyniku za okres czy też do pozostałych całkowitych dochodów.   

Etap 2.3 

 

Dla środków pieniężnych ustalono, że w związku ze spełnieniem warunków zaliczenia ich do 

wycenianych w zamortyzowanym koszcie, istnieje konieczność oszacowania wpływu 

ewentualnych odpisów zgodnie z metodologią oczekiwanej straty. Sugerowane wyliczenie  

w oparciu o publikowany rating zewnętrzny banku. 

Etap 2.4 

 

Dla kredytów bankowych ustalono konieczność przeliczenia zamortyzowanego kosztu przy 

użyciu efektywnej stopy procentowej ustalonej na dzień zawarcia umowy kredytowej z związku  

z dokonaną modyfikacją umowy kredytowej. 

Etap 2.5 

 

Dla zobowiązań handlowych nie zidentyfikowano potencjalnych różnic w stosunku do 

dotychczasowych praktyk zgodnych z MSR 39. 

 

 

 

Pozostałe obszary: Nie stwierdzono żadnych dodatkowych wymogów dostosowania do MSSF 

91. Jednakże, w związku z powyższymi kwestiami konieczna będzie zmiana zasad rachunkowości, 

dostosowanie systemów ewidencyjnych i procedur oraz opracowanie nowych ujawnień (w tym  

w sprawozdaniu finansowym na 31.12.2017 r.) a także wyliczenie podatku odroczonego od 

zidentyfikowanych korekt. 

 

 

 

 

                                                           
1 Zwracamy uwagę, że mogą występować inne obszary wymagające dostosowania do MSSF 9 (np. rachunkowość 
zabezpieczeń, wbudowane instrumenty pochodne, odpisy dla należności leasingowych i inne).  W opisanej sytuacji 
nie mają one zastosowania.  
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Jeżeli zainteresowała Cię ta publikacja i chciałbyś dowiedzieć się: 
 

● w jaki sposób Spółka przeprowadziła dalszą analizę i policzyła korekty 
wynikające z wymogów MSSF 9 wraz ze szczegółowym podaniem kwot  
i wpływu na poszczególne pozycje bilansu na 1 stycznia 2018 r.;  

● jak można ułatwić  sobie proces wyliczenia korekt (policzyć oczekiwana 
stratę, wartość godziwą lub przeprowadzić test SPPI) korzystając  
z istniejących prostych narzędzi lub jak takie narzędzia stworzyć samemu; 

● jak sporządzić informacje (do zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym 
na 31 grudnia 2017 r.) o wpływie MSSF 9 zgodnie z wymogami MSR 8 oraz 
wytycznymi wydanymi przez ESMA (i jak wygląda taka przykładowa nota); 

● jak sporządzić sprawozdanie śródroczne oraz pełne roczne sprawozdanie 
finansowe w 2018 roku, w którym MSSF 9 jest zastosowany po raz pierwszy; 
 

 
skontaktuj się z nami – pełną broszurę przekażemy Ci bezpłatnie drogą 
elektroniczną.  
 
Dane do kontaktu: 
 

 Radomił Maślak 
Dyrektor w Dziale Rynków 
Kapitałowych i Doradztwa 
Księgowego 
radomil.maslak@pwc.com 
tel.  +48 502 18 42 23 

Bartłomiej Duchnowski 
Menedżer w Dziale Rynków 
Kapitałowych i Doradztwa 
Księgowego 
bartlomiej.duchnowski@pwc.com 
tel.  +48 519 50 67 22 

 
 
Jeżeli chciałbyś zapisać się na szkolenie (warsztat), na którym omówione jest  
to studium przypadku krok po kroku (lub zorganizować taki warsztat w swojej 
firmie), skontaktuj się z: 
 
 

 Katarzyna Gospodarczyk 
Starszy Menedżer 
Ekspert MSSF9 i Trener Akademii 
PwC  
katarzyna.gospodarczyk@pwc.com 
tel. +48 502 18 40 29 

 

Dorota Lach-Wawryszuk 
Koordynator do spraw szkoleń 
dorota.lach@pwc.com 
tel.  +48 519 50 43 40 
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myIFRS9 to zestaw prostych w użyciu narzędzi 
wspierających rachunkowość instrumentów 
finansowych  
 
Sam zdecyduj do czego potrzebujesz aplikacji myIFRS9 
 

 

pwc.pl/myIFRS9 

https://www.pwc.pl/myIFRS9


 
 

 

 

 

 

Publikacje i narzędzia PwC dotyczące MSSF przydatne przy sporządzaniu 
sprawozdania finansowego 
  

Zmiany w MSSF  
i sprawozdawczości 
spółek publicznych. 
Przewodnik dla 
Komitetu Audytu  
i sporządzających 
sprawozdanie 
finansowe  

 

 
Lista kontrolna 
informacji do 
ujawnienia 
według MSSF  

 
 

 

 
Przykładowe 
skonsolidowane 
sprawozdania 
finansowe wg 
MSSF  

 

Pozostali członkowie zespołu zajmujący się wdrożeniem MSSF 9   

Doradztwo 
księgowe  

 Paweł Wesołowski 
Partner  
pawel.wesolowski@pwc.com 
tel.  +48 502 18 42 77 
 

 Radomił Maślak 
Dyrektor  
radomil.maslak@pwc.com 
tel.  +48 502 18 42 23 
 

Narzędzia 
myIFRS9 

 Katarzyna Podgórna 
Dyrektor 
katarzyna.podgorna@pwc.com 
tel.  +48 519 50 46 81 
 

 Bartłomiej Duchnowski 
Menedżer 
bartlomiej.duchnowski@pwc.com 
tel.  +48 519 50 67 22 

Szkolenia 
otwarte  
i warsztaty 
dla firm 

 Katarzyna Gospodarczyk 
Starszy Menedżer 
katarzyna.gospodarczyk@pwc.com 
tel. +48 502 18 40 29 

 Dorota Lach-Wawryszuk 
Koordynator do spraw szkoleń 
dorota.lach@pwc.com 
tel.  +48 519 50 43 40 

 

 
 
ZDJĘCIE 
 
Tomasz Konieczny 
Partner 
tomasz.konieczny@pwc.com 

 
 
 
 
 
 
Marta Madejska 
Dyrektor 
marta.madejska@pwc.com 

 
 
 
 
 
 
Illia Taran 
Dyrektor 
illia.taran@pwc.com 

 

Od autorów 
 
 
 
Dziękujemy za zapoznanie się z fragmentem naszej publikacji. 
Zapraszamy do lektury całości. Jeżeli mieliby Państwo uwagi to 
chętnie się z nimi zapoznamy – można je przesyłać do nas mailem. 
 
Dziękujemy innym pracownikom PwC, zajmującym się na co dzień 
tematyką wdrożenia MSSF 9 w jednostkach sektorów 
niefinansowych lub szkoleniami w tym temacie, którzy przyczynili 
się do powstania tej publikacji – ich zdjęcia i dane adresowe zostały 
wplecione w publikacji lub znajdują się poniżej.    
 
Zakończyliśmy pracę z naszą hipotetyczna spółką przygotowując jej  
pierwsze pełne roczne sprawozdanie finansowe uwzględniające 
wymogi MSSF 9. Dzielimy się z Państwem rezultatami naszych prac 
pokazując w jaki sposób niewielka spółka może ujawnić informację o 
instrumentach finansowych w przystępny  i dostosowany do jej 
charakteru sposób.    
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