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ZMIANY WPROWADZONE DO BAZY DANYCH W SIERPNIU 2020 ROKU 

 

Zmiana I: Zmiany wynikające z MSSF 16 Leasing 

Industry Aktywa Dodanie klasy: 
A_41 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 

Zmiana II: Zmiany wynikające z MSSF 9 Instrumenty finansowe 

Bank 
Insurance 

Aktywa Zmiana nazwy klasy: 
A_12 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne 
całkowite dochody 

Bank 
Insurance 

Aktywa Zmiana nazwy klasy: 
A_11 Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 

Bank Pasywa Połączenie klas 
P_15 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 
zostanie zamapowana jako: 
P_14 Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez 
wynik finansowy 

Insurance Pasywa Klasa P_15 będzie utrzymywana do chwili wprowadzenia MSSF 17 
Umowy ubezpieczeniowe 

Bank Wskaźniki Zmiany nazw klas: 
RS_73 Aktywa finansowe (MSSF 9) 
RS_76 Zobowiązania finansowe (MSSF 9) 

Insurance Wskaźniki Zmiany nazw klas: 
RS_73 Aktywa finansowe (MSSF 9) 
RS_76 Zobowiązania finansowe (MSSF 9) 

 

Porównanie MSR 39/MSSF 7 z MSSF 9 

MSR 39/MSSF 7 
 

MSSF 9 
 

A_10 Aktywa finansowe wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik finansowy 

A_10 Aktywa finansowe wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik finansowy 

A_11 Aktywa finansowe utrzymywane do 
terminu wymagalności 

A_11 Aktywa finansowe wyceniane 
w zamortyzowanym koszcie 

A_12 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży A_12 Aktywa finansowe wyceniane w wartości 
godziwej przez inne całkowite dochody 

A_35 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu A_35 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 

P_14 Zobowiązania finansowe wyceniane do 
wartości godziwej przez wynik finansowy 

P_14 Zobowiązania finansowe wyceniane do 
wartości godziwej przez wynik finansowy 

P_15 Zobowiązania finansowe przeznaczone do 
obrotu 

P_35 Zobowiązania finansowe wyceniane w 
zamortyzowanym koszcie 

P_35 Zobowiązania finansowe wyceniane w 
zamortyzowanym koszcie 
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Uwagi: 

1) Firmy ubezpieczeniowe mogą odroczyć stosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe i stosować dalej MSR 39, 

do momentu zastosowania MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (wejdzie w życie w odniesieniu do okresów rocznych, 

rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku). 

W MSSF 9 nie istnieje kategoria pożyczki i należności – są one wyceniane w zamortyzowanym koszcie. W dla 

firm ubezpieczeniowych odpowiednie klasy zostały utrzymane, 

2) W MSSF 9 nie istnieje kategoria aktywa dotępne do sprzedaży – wykazuje się aktywa finansowe wyceniane 

w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, 

3) W MSSF 9 zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej przez wynik 

finansowy. Wszystkie pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w zamortyzowanym koszcie, o ile 

jednostka nie skorzystała z opcji wyceny wartości godziwej przez wynik finansowy. 

 


