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Przedstawiamy Państwu zestawienie zmian w Międzynarodowych 
Standardach Sprawozdawczości Finansowej uchwalonych przez 
Radę MSSF oraz naszą ocenę ich wpływu na podmioty w Polsce.

Zestawienie jest częścią szerszej publikacji pt. ,,Zmiany w MSSF 
i sprawozdawczości spółek publicznych. Przewodnik dla Komitetu Audytu 
i sporządzających sprawozdania finansowe” dostępnej na stronie 
http://www.pwc.pl/pl/mssf.  

Przedstawiona w formie kolorowego kodu (                  ) ocena wpływu na 
stosowanie MSSF w Polsce jest naszą subiektywną oceną, a wpływ zmian 
może być odmienny w zależności od indywidualnej sytuacji danego podmiotu. 
Tabela umożliwia szybkie ustalenie jaki jest status zatwierdzenia przez UE – 
wskazano rok obowiązywania bądź informację, gdy zmiana nie jest jeszcze 
zatwierdzona (znak UE-?). Tabela wskazuje czy daną zmianę można 
zastosować wcześniej (znak ✔) lub czy wiąże się z tym konieczność 
wcześniejszego przyjęcia innych standardów (znak !!!). Określone daty 
zastosowania mogą być inne dla podmiotów o roku obrotowym inny niż rok 
kalendarzowy. 

W roku 2023 po raz pierwszy zastosowanie ma nowy standard MSSF 17 
“Umowy ubezpieczeniowe”. MSSF 17 został wydany w roku 2017 w celu 
zapewnienie większej przejrzystości i porównywalności sprawozdań 
finansowych i ma istotny wpływ na wszystkie jednostki prowadzące działalność 
ubezpieczeniową, w tym także banki. W przypadku tych firm zastosowanie 
MSSF 17 znacznie wykracza poza sferę finansową, aktuarialną i dotyczącą 
rozwoju systemów, na przykład może mieć wpływ na kształt i dystrybucję 
produktów, plany motywacyjne, a także sporządzanie budżetów. Niemniej 
jednak, nowy standard nie dotyczy wyłącznie firm ubezpieczeniowych i dlatego 
też spółki prowadzące działalność niefinansową również powinny rozważyć, czy 
zawierane przez nie umowy nie zawierają elementu ubezpieczeniowego. 

Natomiast zmiany do obowiązujących standardów co do zasady doprecyzowują 
wytyczne standardów w celu ułatwienia stosowania MSSF dla sporządzających 
sprawozdania finansowe. Jednak zmiana, na którą warto zwrócić uwagę w tym 
kontekście to poprawki do MSR 1, które zamieniają wymóg ujawniania 
“znaczących” informacji dotyczących zasad rachunkowości na te, które są 
“istotne”. Z pozoru niewiele znacząca zmiana wymaga, aby spółki dokonały 
optymalizacji sprawozdań finansowych w zakresie ujawnień dotyczących zasad 
rachunkowości. 

Mamy nadzieję, że niniejsza ulotka oraz publikacja wspomniana we wstępie 
okażą się dla Państwa pomocne w ujawnieniu informacji na temat wpływu 
opublikowanych standardów (wymóg MSR 8) oraz zrozumieniu 
i przygotowaniu do nadchodzących zmian.
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Charakter zmiany
Nowy standard lub nowa interpretacja

Zmiana istniejącego standardu lub interpretacji

Zmiana standardu w ramach programu ulepszeń MSSF

Ocena wpływu
Znaczący wpływ na wiele podmiotów działających w Polsce,

Znaczący wpływ na niewielką grupę podmiotów działających w Polsce, 

Niewiele podmiotów w Polsce dotyczy dana problematyka lub niewielki wpływ zmian lub zmiany wprowadzają 
dodatkowe opcje czy uproszczenia, ale nie nakładają dodatkowych obowiązków,
Zasadniczo bez wpływu na podmioty działające w Polsce, ewentualny wpływ może pojawić się w spółkach 
zagranicznych podlegających konsolidacji bądź dla podmiotów stosujących MSSF po raz pierwszy.

Rok obowiązywania w UE
2023 –  Rok, od którego Unia Europejska wymaga stosowania danej zmiany 
(dla rok finansowy = rok kalendarzowy); UE-? – oznacza, że dana zmiana nie 
została jeszcze zatwierdzona, a ND, że nie wymaga zatwierdzenia, została 
odrzucona lub odroczona przez UE.

Wcześniejsze zastosowanie
Czy dany standard lub jego zmiana mogą, po zatwierdzeniu przez UE, być 
zastosowane do okresów wcześniejszych (✔ =Tak, ✖ = Nie, !!! – tak, ale 
wymaga jednocześnie zastosowania wcześniejszego innych standardów).
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Wykaz opublikowanych zmian w MSSF
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Zatwierdzone przez RMSR do stosowania po 1 stycznia 2023 r. 

MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” oraz zmiany do MSSF 17 UE-2023 ✔

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – oraz Wytyczne Rady MSSF w zakresie ujawnień dotyczących polityk 
rachunkowości w praktyce – kwestia istotności w odniesieniu do polityk rachunkowości UE-2023 ✔

Zmiany do MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” – definicja wartości 
szacunkowych UE-2023 ✔

Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – obowiązek ujmowania odroczonego podatku dochodowego w związku z aktywami i 
zobowiązaniami powstałymi w ramach pojedynczej transakcji UE-2023 ✔

Zmiany do MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” – pierwsze zastosowanie MSSF 17 i MSSF 9 – Informacje porównawcze UE-2023 ✔

Zatwierdzone przez RMSR do stosowania po 1 stycznia 2024 r. 

Zmiany do MSSF 16 „Leasing” – zobowiązania leasingowe w transakcjach sprzedaży i leasingu zwrotnego UE-? ✔

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” - klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe UE-? ✔

Zmiany odrzucone lub odroczone przez UE (zatwierdzone przez RMSR do stosowania po 1 stycznia 2016 r.)

MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe” NA ✔

Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” i do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” w zakresie 
sprzedaży lub przeniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostkami stowarzyszonymi lub wspólnymi przedsięwzięciami NA ✔
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