AUDIT ALERT
Nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów,
półproduktów, towarów i materiałów".
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W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów w dniu 29 lipca 2022 ogłoszono uchwałę
Komitetu Standardów Rachunkowości, w której przyjął Krajowy Standard
Rachunkowości Nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów
i materiałów”. Uszczegóławia on zasady ustalania, ujmowania i prezentacji przychodów
ze sprzedaży dóbr w sprawozdaniu finansowym.
Ujęte w KSR Nr 15 standardy będą miały zastosowanie do sprawozdań finansowych
sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2023 roku, możliwe
jest jednak zastosowanie go wcześniej.
Standard podejmuje następujące zagadnienia:
 Wycena wynagrodzenia zmiennego z tytułu wykonania umowy sprzedaży.
 Ujęcie przychodu ze sprzedaży dóbr w przypadku modyfikacji umowy
z nabywcą rozliczanej prospektywnie bądź narastająco.
 Rozpoznanie momentu
sprzedawanym dobrem.
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 Ocena prawdopodobieństwa uzyskania przychodów.
 Identyfikacja,
grupowanie
oraz
przypisywanie
wynagrodzenia
dla
poszczególnych elementów umowy w przypadku umów wieloelementowych.
 Określanie roli jednostki uczestniczącej w sprzedaży jako agenta lub głównego
wykonawcy.
 Ujęcie przychodu w przypadku sprzedaży komisowej, sprzedaży warunkowej,
sprzedaży ze wstrzymaną dostawą, sprzedaży z przypisaniem wynagrodzenia
do punktów lojalnościowych, transakcji barterowych, ponadstandardowej
gwarancji oraz umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu.
 Zasady pomniejszania przychodów ze sprzedaży w związku ze zwrotami (w tym
korygowanie przychodu w związku ze sprzedażą wysyłkową), rabatami
i opustami, dodatkowymi ustaleniami umów sprzedaży, dopłatami do cen
i dotacjami przedmiotowymi.
 Ujęcie w bilansie kosztów doprowadzenia do zawarcia umowy.
 Prezentacja i ujawnianie informacji o ww. przychodach w sprawozdaniu
finansowym.
Ponadto załącznik do KSR Nr 15 zawiera przykłady zastosowania wybranych zagadnień
poruszonych w powyższym standardzie.
Treść Krajowego Standardu Rachunkowości nr 15 jest dostępny na stronie Ministerstwa
Finansów (link).
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Skontaktuj się z Twoim lokalnym Partnerem z najbliższego oddziału:
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ul. Połczyńska 31A
01-377 Warszawa
TEL. +48 22 633 03 00
EMAIL BIURO@UHY-PL.COM
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Biuro w Poznaniu

Biuro w Krakowie

Biuro we Wrocławiu

ul. Noskowskiego 2/3

ul. Moniuszki 50

ul. Sokolnicza 34/38

61-704 Poznań

31-523 Kraków

53-676 Wrocław

tel. +48 61 670 97 70

tel. +48 12 417 78 00

tel. +48 71 725 91 20

Biuro w Zabrzu

Biuro w Skierniewicach

Biuro w Zielonej Górze

ul. Pawliczka 25

ul. Rybickiego 8

ul. Jedności 3/2

41-800 Zabrze

96-100 Skierniewice

65-018 Zielona Góra

tel. +48 32 376 41 40

tel. +48 507 920 546

tel. +48 507 137 097
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