Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w połowie stycznia 2016 roku
zatwierdziła nowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dotyczący leasingu
(MSSF 16).
Przygotuj się na zmiany:


w sposobie rozliczania umów leasingu po stronie leasingobiorcy



w sposobie ujmowania, wyceny i prezentacji umów leasingu, które
mają wpływ na sprawozdania finansowe i wskaźniki finansowe
większości spółek raportujących zgodnie z MSSF.

Nowe przepisy wyeliminują
pojęcie leasingu
operacyjnego dla niemal
wszystkich umów leasingu
za wyjątkiem umów
krótkoterminowych oraz umów
dotyczących aktywów o niskiej
wartości - takich jak sprzęt IT
czy meble biurowe.

Jak zmieni się sprawozdanie leasingobiorcy po uwzględnieniu MSSF 16
Obecnie nowy standard czeka na rozpatrzenie przez Europejską Grupę Doradczą do spraw
Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) oraz publikację w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. Należy przyjąć, iż będzie obowiązywał począwszy od okresu rocznego
rozpoczynającego się od stycznia 2019 roku. Retrospektywnie zastosowanie nowego
standardu będzie obowiązkowe.
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Bilans

MSSF 16 – może mieć wpływ
na umowy:

Suma bilansowa
Aktywa trwałe
Zobowiązania
finansowe
Transakcje:

•refinansowania
•nabyć i połączeń
•leasingu zwrotnego
•leasing/najem vs
zakup/aktywa

Rachunek wyników
Koszty usług obcych
Amortyzacja
Koszty finansowe
EBIT
EBITDA
EPS
Cash Flow
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej

Wskaźniki
finansowe:

•płynności
•rotacji
•pokrycia odsetek
•zadłużenia
•ROE

Zobowiązania
spółek
wynikające
m.in. z:

•umów kredytowych
i związanych z nimi
kalkulacji kowenantów
bankowych
•umów handlowych
z dostawcami
•umów z pracownikami,
których wynagrodzenie
oparte jest o wyniki spółki

W odniesieniu do umów leasingu zawartych przed datą wejścia
standardu w życie, leasingobiorcy będą mieli wybór przyjętej
metody prezentacji danych
porównywalnych w sprawozdaniach
finansowych:
 pełne zastosowanie metody retrospektywnej, czyli przeliczenie wszystkich
zawartych dotychczas umów leasingu oraz zmiana danych porównywalnych
lub
 zaprezentowanie w kapitałach własnych pełnego efektu przeliczenia umów
leasingu bez zmiany danych porównywalnych.
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