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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o rachunkowości 

 

(druk nr 661) 

 

U S T A W A   z dnia 29 września 1994 r. o RACHUNKOWOŚCI (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 

i 613) 

Art. 2. 

1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 

3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz 

spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem 

Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; 

[2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, 

spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze 

sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy 

wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro;] 

<2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób 

fizycznych, spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, 

produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co 

najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;> 

3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o 

obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, 

przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i 

funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów, 

4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także: 

a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych, 

b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych, 

[c) państwowych funduszy celowych;] 

5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o 

których mowa w pkt 1 i 2; 

[6) osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, 

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;] 

<6) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;> 
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7) jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań 

zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym 

dotacje lub subwencje zostały im przyznane. 

2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki 

partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku 

następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów 

i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie 

polskiej 1.200.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem 

roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego 

w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. 

3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń 

Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", stosują przepisy ustawy oraz przepisy 

wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR. 

<4. Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą 

rachunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób.> 

Art. 3. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) jednostce - rozumie się przez to podmioty i osoby określone w art. 2 ust. 1; 

<1a) jednostce mikro – rozumie się przez to: 

a) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem lit. c, oraz inne 

osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, 

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – 

z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jednostek 

zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o zezwolenie na 

wykonywanie działalności na podstawie przepisów, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 3, oraz jednostek sektora finansów publicznych – jeżeli jednostki 

te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz 

w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek 

rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły 

działalność, nie przekroczyły, z zastrzeżeniem lit. e, co najmniej dwóch z 

następujących trzech wielkości: 

– 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku 

obrotowego, 

– 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży 

towarów i produktów za rok obrotowy, 

– 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w 

przeliczeniu na pełne etaty, 
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b) stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby 

gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców 

zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje 

samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła 

i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą 

działalności gospodarczej, 

c) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób 

fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze 

sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły 

równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej 

niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek 

rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w 

sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły 

działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony 

ustawą, 

d) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób 

fizycznych, spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na 

podstawie art. 2 ust. 2 

– w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie 

sporządzenia sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, 

art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 

ust. 4,  

e) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem lit. c, oraz inne 

osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, 

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – 

z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jednostek 

zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o zezwolenie na 

wykonywanie działalności na podstawie przepisów, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 3, oraz jednostek sektora finansów publicznych – które: 

– za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe 

z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 

48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 oraz 

– w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w 

roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie 

z wymienionych w lit. a wielkości;> 

(pkt 2-48 pominięte) 

2. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym 

przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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[3. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza się na 

walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 

września roku poprzedzającego rok obrotowy.] 

<3. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1 pkt 1a lit. c oraz w art. 2 ust. 1 

pkt 2 i ust. 2, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez 

Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.> 

4. Jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i 

prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", 

oddaje drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", środki trwałe lub wartości 

niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas 

oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli 

umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 

1) przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który 

została zawarta; 

2) zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu 

okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia; 

3) okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu 

okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy 

czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu 

umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na 

korzystającego; 

4) suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i 

przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości 

rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość 

końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za 

przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się 

płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na 

ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za 

używanie; 

5) zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o 

oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy 

dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej 

umowie; 

6) przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z 

tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający; 

7) przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. 

Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim 

istotnych zmian. 

5. W przypadku spełnienia co najmniej jednego z warunków określonych w ust. 4, oddane do 

używania korzystającemu środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zalicza się u 

finansującego do aktywów finansowych odpowiednio jako inne długoterminowe bądź 

krótkoterminowe aktywa. 
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6. W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega 

obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art. 64 ust. 1, to może on dokonywać 

kwalifikacji umów, o których mowa w ust. 4, według zasad określonych w przepisach 

podatkowych i nie stosować ust. 4 i 5. 

 

Art. 7. 

1. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione 

na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W 

szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, 

uwzględnić: 

1) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym 

również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych; 

2) (uchylony); 

3) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne; 

4) wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne; 

5) rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. 

2. Zdarzenia, o których mowa w ust. 1, należy uwzględnić także wtedy, gdy zostaną one 

ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje 

zamknięcie ksiąg rachunkowych. 

<2a. Jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. b, może zrezygnować z 

zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów 

i pasywów.> 

3. Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z 

nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można 

kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i 

kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych. 

 

Art. 28. 

1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków 

trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy 

z tytułu trwałej utraty wartości; 

1a) nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według 

zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

określonych w pkt 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 lub według ceny 

rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej; 

2) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 

związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości; 
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3) udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 1a inwestycje zaliczone 

do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia - jeżeli 

dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności; wartość w 

cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z 

przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4; 

4) udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych - według 

zasad określonych w pkt 3 lub metodą praw własności, pod warunkiem, że będzie ona 

stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych; 

5) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny 

nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo 

według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został 

określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie 

istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej; 

6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; 

7) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 

zasady ostrożności, z zastrzeżeniem pkt 7a; 

7a) należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych, mogą być 

wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do 

sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej 

określonej wartości godziwej; 

8) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, z zastrzeżeniem pkt 8a; 

8a) zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a 

jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według 

wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej; 

9) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości; 

9a) udziały (akcje) własne - według cen nabycia; 

10) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe 

aktywa i pasywa - w wartości nominalnej. 

2. Cena nabycia, o której mowa w ust. 1, to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca 

kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i 

usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o 

charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z 

zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub 

wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, 

składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne 

zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika 

aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego 

wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego 

przedmiotu. 
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2a. W przypadkach nabycia udziałów (akcji) własnych w drodze egzekucji za cenę nabycia 

uważa się cenę nabycia ustaloną w postępowaniu egzekucyjnym, powiększoną o koszty 

poniesione w toku postępowania egzekucyjnego, które nie zostały spółce zwrócone. W 

przypadku nieodpłatnego nabycia udziałów (akcji) własnych cena nabycia obejmuje 

wszystkie koszty ponoszone przez spółkę na ich nabycie. 

3. Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z 

danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z 

wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych 

materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z 

produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i 

miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Do uzasadnionej, odpowiedniej do 

okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie 

koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które 

odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności 

produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje 

się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za 

daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów. Jeżeli nie 

jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu, jego wyceny dokonuje się według 

ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o 

przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, a w 

przypadku produktu w toku - także z uwzględnieniem stopnia jego przetworzenia. 

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów: 

1) będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat 

produkcyjnych; 

2) ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i 

miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny; 

3) magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów 

jest niezbędne w procesie produkcji; 

4) kosztów sprzedaży produktów. 

Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały 

poniesione. 

4. W przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem towaru lub 

produktu do sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub 

koszt wytworzenia można zwiększyć o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu 

finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży 

bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z 

tego tytułu. 

4a. W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi 

badania i ogłaszania w myśl art. 64 ust. 1 to obliczając koszt wytworzenia produktu 

zgodnie z ust. 3, jednostka może do kosztów bezpośrednich doliczyć koszty pośrednie 

związane z wytworzeniem tego produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności 
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produkcyjnych. Ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie może być wyższy od ceny 

sprzedaży netto. 

5. Za cenę (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania 

na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku 

akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty 

związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej 

sprzedaży, a powiększoną o należną dotację przedmiotową. Jeżeli nie jest możliwe 

ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić 

jego wartość godziwą na dzień bilansowy. 

6. Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać 

wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy 

zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość 

godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku 

stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, 

gdyby ich wysokość była znacząca. Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych 

przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć, 

stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową aktywów 

finansowych, które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych 

stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży. 

7. Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że 

kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej 

części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie 

odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg 

rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny 

sposób wartości godziwej. 

8. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez 

jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego 

lub przyjęcia do używania, w tym również: 

1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy; 

2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi 

różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. 

8a. Skorygowana cena nabycia aktywów finansowych i zobowiązań finansowych to cena 

nabycia (wartość), w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych 

został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych, pomniejszona o spłaty 

wartości nominalnej, odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej 

różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie 

wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszona 

o odpisy aktualizujące wartość. 

9. Lokaty, których ryzyko ponosi ubezpieczający, są wyceniane przez zakład ubezpieczeń na 

życie według wartości godziwych ustalonych na dzień bilansowy. Różnice między 

wartością godziwą a wartością według cen nabycia albo kosztu wytworzenia tych lokat 
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odpowiednio zwiększają lub zmniejszają rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na życie, 

których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający. Wartość godziwą nieruchomości określa 

rzeczoznawca majątkowy co najmniej raz na 5 lat. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie 

wartości godziwej innych lokat niż nieruchomości, to ich wycena następuje po cenach 

nabycia albo kosztach wytworzenia. Wartość godziwą nieruchomości położonych za 

granicą oraz zagranicznych instrumentów finansowych ustala się według zasad 

obowiązujących w kraju ich pochodzenia. 

10. W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych dopuszcza się stosowanie dyskonta lub 

odpisów wyłącznie przy ustalaniu rezerw na skapitalizowaną wartość rent, rezerw 

ubezpieczeń na życie, rezerw ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) 

ponosi ubezpieczający, oraz rezerw na premie i rabaty (bonifikaty) dla ubezpieczonych w 

związku z osiąganymi dochodami z lokat stanowiących pokrycie tych rezerw. 

11. Na dzień nabycia lub powstania ujmuje się w księgach rachunkowych nabyte lub 

powstałe: 

1) zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych - według cen nabycia lub 

kosztów wytworzenia; 

2) należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek - według wartości 

nominalnej. 

12. Przepis ust. 11 pkt 2 nie dotyczy banków. 

<Art. 28a. 

Przepisu art. 28 nie stosuje się do jednostek mikro w zakresie wyceny aktywów i 

pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.> 

 

Art. 46. 

1. W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni 

rok obrotowy. 

1a. W przypadku sporządzania bilansu na inny dzień bilansowy niż określony w ust. 1, w 

bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na ten dzień oraz na dzień kończący rok 

obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten dzień bilansowy. 

2. Wykazana w aktywach bilansu, z zastrzeżeniem ust. 2a, wartość poszczególnych grup 

składników aktywów wynika z ich wartości księgowej, skorygowanej o: 

1) dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy 

aktualizujące, w tym również z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów 

trwałych; 

2) odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych; 

3) odpisy aktualizujące wartość należności. 

2a. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wykazuje się w bilansie w kwocie netto po 

kompensacie, jeżeli jednostka ma bezwarunkowe prawo do kompensaty aktywów i 

zobowiązań danego rodzaju i zamierza je rozliczyć w kwocie netto albo jednocześnie 

wydać składnik aktywów finansowych i rozliczyć zobowiązanie finansowe. 

3. Jeżeli w myśl odrębnych przepisów w ciągu roku dokonywane są odpisy z wyniku 

finansowego bieżącego roku obrotowego, to należy je wykazać ze znakiem ujemnym w 
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odrębnej pozycji pasywów "Kapitał (fundusz) własny", w pozycji "Odpisy z zysku netto w 

ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)". 

4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne fundusze tworzone na podstawie 

odrębnych przepisów, niezaliczone do kapitałów (funduszów) własnych, wykazuje się w 

pasywach bilansu w grupie zobowiązań jako fundusze specjalne. 

5. Bilans powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym: 

[1) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji - w 

załączniku nr 1 do ustawy;] 

<1) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji 

i jednostki mikro – w załączniku nr 1 do ustawy;> 

2) dla banków - w załączniku nr 2 do ustawy; 

3) dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji - w załączniku nr 3 do ustawy[.] 

<;> 

<4) dla jednostek mikro – w załączniku nr 4 do ustawy.> 

 

Art. 47. 

1. W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz 

obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. 

2. W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat za inny okres sprawozdawczy niż 

określony w ust. 1, w rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, 

zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący okres 

sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego. 

3. W przypadku gdy jednostka przewiduje zaprzestanie określonego zakresu działalności 

mającego wpływ na przychody i koszty przyszłych okresów sprawozdawczych, przy 

zachowaniu zasady kontynuacji - odpowiednie przychody i koszty z tym związane należy 

wykazać odrębnie od przychodów i kosztów działalności kontynuowanej. 

<3a. Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami 

jednostki mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. b, zwiększa – po 

zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub 

koszty w następnym roku obrotowym; różnica dodatnia może być zaliczona na 

zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego.> 

4. Rachunek zysków i strat powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym: 

[1) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji - w 

załączniku nr 1 do ustawy, w wariancie kalkulacyjnym albo porównawczym, zależnie 

od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki;] 

<1) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i 

jednostki mikro – w załączniku nr 1 do ustawy, w wariancie kalkulacyjnym albo 

porównawczym, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki;> 

2) dla banków - w załączniku nr 2 do ustawy; 

3) dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji - w załączniku nr 3 do ustawy[.]<,> 

<4) dla jednostek mikro – w załączniku nr 4 do ustawy.> 
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Art. 48. 

1. Informacja dodatkowa powinna zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby 

sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym w art. 4 ust. 1, a w 

szczególności obejmować: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasad 

(polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania 

finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, oraz 

przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku 

poprzedzającego; 

2) dodatkowe informacje i objaśnienia: 

a) do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale 

(funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okresy 

sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym, 

b) proponowany podział zysku lub pokrycia straty, 

c) podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki, 

d) inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego. 

2. Zakres informacji dodatkowej, sporządzanej przez jednostki inne niż banki, zakłady 

ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, określa załącznik nr 1 do ustawy. 

<3. Jednostka mikro może nie sporządzać informacji dodatkowej, o której mowa w ust. 

1, pod warunkiem że przedstawi informacje uzupełniające do bilansu określone 

w załączniku nr 4 do ustawy.> 

Art. 48a. 

1. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym obejmuje informacje o zmianach 

poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący i poprzedni rok 

obrotowy określone: 

1) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji - w 

załączniku nr 1 do ustawy; 

2) dla banków - w załączniku nr 2 do ustawy; 

3) dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji - w załączniku nr 3 do ustawy. 

2. W przypadku sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za inny 

okres sprawozdawczy niż określony w ust. 1, w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) 

własnym wykazuje się zmiany poszczególnych pozycji kapitału (funduszu) własnego za 

bieżący okres sprawozdawczy i poprzedni rok obrotowy. 

<3. Jednostka mikro może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) 

własnym, o którym mowa w ust. 1.> 

Art. 48b. 

1. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą bezpośrednią albo pośrednią, 

zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki, wykazuje dane za bieżący i 

poprzedni rok obrotowy, obejmując informacje w zakresie ustalonym: 
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1) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji - w 

załączniku nr 1 do ustawy; 

2) dla banków - w załączniku nr 2 do ustawy; 

3) dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji - w załączniku nr 3 do ustawy. 

2. W przypadku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych za inny okres 

sprawozdawczy niż określony w ust. 1, rachunek przepływów pieniężnych sporządza się 

za bieżący okres sprawozdawczy i analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku 

obrotowego. 

3. W rachunku przepływów pieniężnych należy uwzględnić wszystkie wpływy i wydatki z 

działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej jednostki, z wyjątkiem wpływów i 

wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży środków pieniężnych, przy czym dla 

właściwego określenia wartości przepływów pieniężnych: 

1) przez działalność operacyjną rozumie się podstawowy rodzaj działalności jednostki 

oraz inne rodzaje działalności, niezaliczone do działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) 

lub finansowej; 

2) przez działalność inwestycyjną (lokacyjną) rozumie się nabywanie lub zbywanie 

składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz 

wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści; 

3) przez działalność finansową rozumie się pozyskiwanie lub utratę źródeł finansowania 

[zmiany w rozmiarach i relacjach kapitału (funduszu) własnego i obcego w jednostce] 

oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści. 

<4. Jednostka mikro może nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych, o którym 

mowa w ust. 1.> 

Art. 49. 

1. W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw 

ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, 

przedsiębiorstw państwowych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym 

sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki. 

2. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie 

majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie 

czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o: 

1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku 

obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego; 

2) przewidywanym rozwoju jednostki; 

3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju; 

4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej; 

5) nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i 

wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, 

cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia; 

6) posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach); 

7) instrumentach finansowych w zakresie: 
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a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków 

pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka, 

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, 

łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla 

których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń; 

8) stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery 

wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

3. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno również obejmować - o ile jest to istotne 

dla oceny sytuacji jednostki - wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami 

dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe 

wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym. 

<4. Jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. a i e, która ma obowiązek 

sporządzania sprawozdania z działalności jednostki zgodnie z ust. 1, może nie 

sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji dodatkowej, 

a w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 3, jako informacje uzupełniające do 

bilansu, przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych 

określone w załączniku nr 4 do ustawy.> 

<Art. 49a.  

Przyjmuje się, że sprawozdanie finansowe sporządzone przez jednostkę mikro z 

zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 

48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową 

oraz wynik finansowy tej jednostki.> 

Art. 80. 

1. Do jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, nie stosuje się przepisów rozdziałów 5, 

6 i 7 ustawy. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

wprowadzić obowiązek badania sprawozdań finansowych jednostek, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 4. 

[3. Do jednostek niebędących spółkami handlowymi, jeżeli nie prowadzą działalności 

gospodarczej, nie stosuje się przepisów rozdziałów 6 i 7 ustawy.] 

<3. Do stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb 

gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, 

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-

zawodowych organizacji rolników, organizacji samorządu zawodowego, organizacji 

samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskiego Biura Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, nie stosuje się 

przepisów rozdziałów 6 i 7 ustawy.> 

Art. 82. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia: 
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[1) określić dla niektórych jednostek, o których mowa w art. 80 ust. 3, szczególne zasady 

rachunkowości;] 

2) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, określić 

szczególne zasady rachunkowości Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz 

funduszu rozliczeniowego, o którym mowa w przepisach o obrocie papierami 

wartościowymi, w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym 

oraz odpowiednio w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej, a 

także w sprawozdaniach z działalności; 

3) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, określić 

szczególne zasady rachunkowości funduszu gwarancyjnego, o którym mowa w 

przepisach o obrocie papierami wartościowymi, w tym zakres informacji wykazywanych 

w sprawozdaniu finansowym; 

4) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, określić 

szczególne zasady rachunkowości spółek prowadzących giełdy oraz rynek pozagiełdowy, 

w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, odpowiednio w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej oraz sprawozdaniach z 

działalności; 

5) po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, określić 

szczególne zasady rachunkowości krajowych instytucji płatniczych, w tym zakres 

informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, odpowiednio w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej oraz sprawozdaniach z 

działalności. 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

[ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O 

KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY 

UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI] 

 

<Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa 

w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady 

reasekuracji i jednostki mikro> 

 

(treść załącznika pominięto) 

<Załącznik nr 4 

 

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA 

W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MIKRO  

 

Informacje ogólne: 

1) nazwa (firma) i siedziba oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu 

prowadzącego rejestr,  

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,  
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3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,  

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro 

z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń, 

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć 

przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania przez nią działalności,  

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 

aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu 

sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 

jednostce prawo wyboru.  

 

Bilans 

Aktywa 

A. Aktywa trwałe, w tym: 

– środki trwałe 

B. Aktywa obrotowe, w tym: 

– zapasy 

– należności krótkoterminowe 

Aktywa razem  

Pasywa 

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym: 

– kapitał (fundusz) podstawowy 

– należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 

– rezerwy na zobowiązania 

– zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 

Pasywa razem  

 

Informacje uzupełniające do bilansu:  

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych 

instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 

nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności 

zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz 

jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie, 

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 

zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych 

warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także 

zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego 

rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii, 

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:  
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a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku 

obrotowym, 

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym 

udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość 

księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) 

reprezentują, 

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych 

udziałów (akcji), 

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, 

wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, 

jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) 

reprezentują. 

 

Rachunek zysków i strat 

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 

I. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 

wartość ujemna) 

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej: 

I. Amortyzacja 

II. Zużycie materiałów i energii 

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

IV. Pozostałe koszty 

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 

I. Aktualizacja wartości aktywów  

D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 

I. Aktualizacja wartości aktywów 

E. Podatek dochodowy  

F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E )  

(dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. a, c–e ustawy)  

lub 

 F. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym: 

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 

 (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. b ustawy)> 

 

 


