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Szanowni Państwo, 
 
Zbliżający się ku końcowi 2016 rok przyniósł kilka nowych regulacji zarówno krajowych,  
jak i międzynarodowych w zakresie prawa bilansowego, ale także był pierwszym rokiem stosowania 
zmian, jakie zostały ogłoszone w poprzednich latach. 
 
 
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, iż w zakresie sprawozdawczości międzynarodowej Rada 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR/IASB) wydała w 2016 roku nowy standard 
poświęcony leasingowi (MSSF/IFRS 16), o czym pisaliśmy już na naszym blogu. Standard ten nie został 
jeszcze przyjęty przez Komisję Europejską. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, art. 2 ust. 3,  
jednostki sporządzające swoje sprawozdania zgodnie z MSR (IFRS) muszą uwzględnić fakt ogłoszenia 
standardu przez wspomnianą Komisję.  
 
Tym samym należy zwrócić uwagę, iż 22 września 2016 roku Komisja Europejska przyjęła MSSF/IFRS 15, 
standard poświęcony rozpoznawaniu przychodów z umów z klientami. Dwa miesiące później Komisja 
Europejska przyjęła MSSF/IFRS 9, standard poświęcony instrumentom finansowym. Oba te standardy mogą 
zostać zastosowane przez podmioty stosujące MSR/IFRS. Data wejścia w życie powyżej wspomnianych 
standardów została określona przez Radę na 1 stycznia 2018 roku (tj. mają zastosowanie do sprawozdań 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później), niemniej wcześniejsze zastosowanie jest 
możliwe. 

RSM Poland jest członkiem RSM, 6. co do wielkości sieci niezależnych firm doradczych  
i audytorskich, która posiada ponad 760 biur w ponad 120 krajach i zatrudnia więcej niż  
38.300 specjalistów na świecie. 
  
RSM Poland działa na polskim rynku już od 1991 r. Przez ten czas zyskaliśmy ogromną wiedzę  
i doświadczenie. Udało nam się także stworzyć unikatowy zespół najlepszych specjalistów. 
  
Naszą firmę tworzą nasi klienci, których potrzeby stawiamy na pierwszym miejscu, dlatego 
oferujemy im kompleksową obsługę dostosowaną indywidualnie do ich potrzeb. To nasi klienci 
decydują o wachlarzu naszych usług, a my dajemy im możliwość rozwoju i wzrostu na każdym 
etapie ich działalności. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że nasze podejście jest gwarancją 
obopólnego sukcesu. 
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Prosimy zwrócić uwagę, że zaprezentowany tekst nie powinien być rozumiany jako porada 
prawna, gdyż każdy indywidualny przypadek wymaga odrębnej, rzetelnej analizy. Z tego względu 
RSM Poland Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. oraz RSM Poland Audyt S.A. nie ponoszą 
żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem informacji, porad i wskazówek 
zamieszczonych w niniejszej publikacji.  
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Praktyczny przewodnik po podatkach i biznesie. 
Zapraszamy do lektury! 

http://www.rsmpoland.pl/pl/blog
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