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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 15 grudnia 2016 r. 

o zmianie ustawy o rachunkowości 

 

(druk nr 383) 

 

U S T A W A   z dnia  29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) 

 

Art. 3. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

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

2)   banku - rozumie się przez to jednostkę działającą na podstawie przepisów Prawa 

bankowego; 

3)   zakładzie ubezpieczeń - rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działalność 

ubezpieczeniową na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej; 

3a)  przepisach o obrocie papierami wartościowymi - rozumie się przez to przepisy ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 

3b)  zakładzie reasekuracji - rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działalność 

reasekuracyjną na podstawie przepisów o działalności reasekuracyjnej; 

4)   udziałach lub udziałowcach - rozumie się przez to również odpowiednio akcje lub 

akcjonariuszy; 

5)   krajowych środkach płatniczych, walutach obcych i dewizach - rozumie się przez to 

krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa 

dewizowego; 

5a)  członku organu jednostki - rozumie się przez to osobę fizyczną, pełniącą funkcję 

członka zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub 

innego organu nadzorującego, jak również innego organu administrującego jednostki, 

powołaną do pełnienia tej funkcji zgodnie z postanowieniami umowy spółki, statutu 

lub innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa; 
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6)   kierowniku jednostki - rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu 

zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z 

wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki 

jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących 

sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólników prowadzących sprawy 

spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-

akcyjnej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę 

osobę; do osób wykonujących wolne zawody przepis ten stosuje się odpowiednio. Za 

kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę 

ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym; 

7)   organie zatwierdzającym - rozumie się przez to organ, który zgodnie z 

obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa 

własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W 

przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki 

cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników; 

8)   okresie sprawozdawczym - rozumie się przez to okres, za który sporządza się 

sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania 

sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych; 

9)   roku obrotowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 

kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów 

podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie 

której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie 

przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe 

za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok 

następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy 

powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy; 

10)  dniu bilansowym - rozumie się przez to dzień, na który jednostka sporządza 

sprawozdanie finansowe; 

11)  przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości - rozumie się przez to wybrane i 

stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w 

MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych; 
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12)  aktywach - rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o 

wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które 

spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych; 

13)  aktywach trwałych - rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są zaliczane do 

aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18; 

14)  wartościach niematerialnych i prawnych - rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 

17, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe 

nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby 

jednostki, a w szczególności: 

a)  autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, 

b)  prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz 

zdobniczych, 

c)  know-how. 

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niematerialne i prawne zalicza się do 

aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. 

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz 

koszty zakończonych prac rozwojowych; 

15)  środkach trwałych - rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa 

trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym 

niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do 

nich w szczególności: 

a)  nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i 

budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 

b)  maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, 

c)  ulepszenia w obcych środkach trwałych, 

d)  inwentarz żywy. 

Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu 

zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami 

określonymi w ust. 4; 
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16)  środkach trwałych w budowie - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych 

środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka 

trwałego; 

17)  inwestycjach - rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w celu 

osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych 

aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) 

lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności 

aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie 

są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych 

korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez 

inwestycje rozumie się lokaty; 

18)  aktywach obrotowych - rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w 

przypadku: 

a)  aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 - są przeznaczone do zbycia lub 

zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu 

operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 

miesięcy, 

b)  aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 - są płatne i wymagalne lub 

przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich 

założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne, 

c)  należności krótkoterminowych - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług 

oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów 

finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia 

bilansowego, 

d)  rozliczeń międzyokresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia 

bilansowego; 

19)  rzeczowych aktywach obrotowych - rozumie się przez to materiały nabyte w celu 

zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty 

gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz 

towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym; 

20)  zobowiązaniach - rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek 

wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują 

wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki; 
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21)  rezerwach - rozumie się przez to zobowiązania, których termin wymagalności lub 

kwota nie są pewne; 

21a)  rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych - rozumie się przez to rezerwy techniczno-

ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości tworzone przez zakład ubezpieczeń lub 

zakład reasekuracji; 

22)  zobowiązaniach krótkoterminowych - rozumie się przez to ogół zobowiązań z tytułu 

dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się 

wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego; 

23)  instrumentach finansowych - rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie 

aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu 

kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między 

dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu 

na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter 

bezwarunkowy albo warunkowy. Do instrumentów finansowych nie zalicza się w 

szczególności: 

a)  rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 

b)  umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu 

udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających stratom 

poniesionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia wierzytelności przez 

dłużnika w wymaganym terminie, 

c)  umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie pomiędzy 

terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga 

wydania papierów wartościowych w określonym terminie, również wtedy, gdy 

przeniesienie tych praw następuje w formie zapisu na rachunku papierów 

wartościowych, prowadzonym przez podmiot upoważniony na podstawie 

odrębnych przepisów, 

d)  aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały 

pracowników oraz innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach lub w 

kapitałach innej jednostki z grupy kapitałowej, do której należy jednostka, 

e)  umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki określone w art. 44b ust. 

9; 

24)  aktywach finansowych - rozumie się przez to aktywa pieniężne, instrumenty 

kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo 
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do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów 

finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach; 

25)  aktywach pieniężnych - rozumie się przez to aktywa w formie krajowych środków 

płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne 

aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów 

finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich 

otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku 

przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się je 

w przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej); 

26)  instrumentach kapitałowych - rozumie się przez to kontrakty, z których wynika prawo 

do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich 

wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia 

własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje 

własne lub warranty; 

27)  zobowiązaniach finansowych - rozumie się przez to zobowiązanie jednostki do 

wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną 

jednostką, na niekorzystnych warunkach; 

28)  zobowiązaniach warunkowych - rozumie się przez to obowiązek wykonania 

świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń; 

29)  aktywach netto - rozumie się przez to aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, 

odpowiadające wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu; 

30)  przychodach i zyskach - rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w 

okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej 

wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości 

zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego 

niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli; 

31)  kosztach i stratach - rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie 

sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w 

formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i 

rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego 

niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli; 
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32)  pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych - rozumie się przez to koszty i 

przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności 

koszty i przychody związane: 

a)  z działalnością socjalną, 

b)  ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości 

niematerialnych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych 

i prawnych zaliczonych do inwestycji, 

c)  z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych 

zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, 

jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę 

rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą, 

d)  z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, 

nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze 

publicznoprawnym nieobciążających kosztów, 

e)  z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z 

operacjami finansowymi, 

f)  z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów 

obciążających koszty finansowe, 

g)  z odszkodowaniami i karami, 

h)  z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny 

aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen 

sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w 

budowie albo wartości niematerialnych i prawnych, 

i)  ze zdarzeniami losowymi; 

33)  zyskach i stratach nadzwyczajnych - rozumie się przez to zyski i straty powstające w 

bankach, zakładach ubezpieczeń, zakładach reasekuracji oraz spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza 

działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej 

prowadzenia; 

34)  sprawowaniu kontroli nad inną jednostką - rozumie się przez to zdolność jednostki do 

kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści 

ekonomicznych z jej działalności; 
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35)  sprawowaniu współkontroli nad inną jednostką - rozumie się przez to zdolność 

wspólnika jednostki współzależnej na równi z innymi wspólnikami, na zasadach 

określonych w zawartej pomiędzy nimi umowie, umowie spółki lub statucie do 

kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki, w celu osiągania wspólnie 

korzyści ekonomicznych z jej działalności; 

36)  znaczącym wpływie na inną jednostkę - rozumie się przez to niemającą znamion 

sprawowania kontroli lub współkontroli zdolność jednostki do wpływania na politykę 

finansową i operacyjną innej jednostki, w szczególności przez: 

a)  udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty lub 

b)  zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym, lub 

c)  przeprowadzanie istotnych transakcji z tą jednostką, lub 

d)  udostępnianie tej jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu dla 

jej działalności, lub 

e)  możliwość powoływania i odwoływania członków organów zarządzających, 

nadzorujących lub administrujących, lub 

f)  posiadanie nie mniej niż 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej 

jednostki; 

37)  jednostce dominującej - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub 

przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną, w 

szczególności: 

a)  posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w 

organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi 

uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki 

dominującej, lub 

b)  będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką 

finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez 

wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z 

innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy 

spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w 

organie stanowiącym, lub 

c)  będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i 

odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub 

administrujących tej jednostki zależnej, lub 
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d)  będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów 

zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku 

obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia 

sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do 

pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą 

prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba 

ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e, 

lub 

e)  będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką 

finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą 

jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej; 

37a)  jednostce dominującej niższego szczebla - rozumie się przez to spółkę handlową, 

która jest jednocześnie jednostką zależną od innej spółki handlowej lub 

przedsiębiorstwa państwowego i jednostką dominującą w stosunku do co najmniej 

jednej spółki handlowej; 

37b)  jednostce dominującej wyższego szczebla - rozumie się przez to jednostkę będącą 

spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, która jest jednostką 

dominującą w stosunku do jednostki dominującej niższego szczebla; 

37c)  wspólniku jednostki współzależnej - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką 

handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą wraz z innymi 

udziałowcami współkontrolę nad jednostką współzależną; 

37d)  zaangażowaniu w kapitale - rozumie się przez to jakikolwiek udział w kapitale innej 

jednostki, mający charakter trwałego powiązania; trwałe powiązanie występuje zawsze 

w przypadku nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie udziału w kapitale 

jednostki stowarzyszonej, chyba że zbycie udziału w krótkim okresie od dnia jego 

nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie jest wysoce prawdopodobne, poprzez 

zawarcie umowy lub podjęcie innych aktywnych działań dotyczących zbycia; 

38)  znaczącym inwestorze - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub 

przedsiębiorstwem państwowym, która posiada zaangażowanie w kapitale innej 

jednostki i wywiera znaczący wpływ na tę jednostkę; 

39)  jednostce zależnej - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub 

podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa 

handlowego, kontrolowaną przez jednostkę dominującą; 
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40)  jednostce współzależnej - rozumie się przez to jednostkę, która jest 

współkontrolowana przez wspólników na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy, 

umowy spółki lub statutu; 

41)  jednostce stowarzyszonej - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub 

podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa 

handlowego, w której znaczący inwestor posiada zaangażowanie w kapitale, oraz na 

którą wywiera znaczący wpływ; 

42)  jednostkach podporządkowanych - rozumie się przez to jednostki zależne, 

współzależne oraz stowarzyszone; 

43)  jednostkach powiązanych - rozumie się przez to dwie lub więcej jednostek 

wchodzących w skład danej grupy kapitałowej; 

44)  grupie kapitałowej - rozumie się przez to jednostkę dominującą wraz z jednostkami 

zależnymi; 

45)  konsolidacji - rozumie się przez to łączenie sprawozdań finansowych jednostek 

tworzących grupę kapitałową przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań 

finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, z uwzględnieniem 

niezbędnych wyłączeń i korekt; 

46)  kapitałach mniejszości - rozumie się przez to część aktywów netto jednostki zależnej, 

objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, która należy do udziałowców 

innych niż jednostki grupy kapitałowej; 

47)  metodzie praw własności - rozumie się przez to przyjętą przez jednostkę dominującą, 

wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora metodę wyceny 

udziałów w aktywach netto jednostki podporządkowanej, z uwzględnieniem wartości 

firmy lub ujemnej wartości firmy, ustalonych na dzień objęcia kontroli, współkontroli 

lub wywierania znaczącego wpływu. Wartość początkową udziału aktualizuje się na 

dzień bilansowy, na który sporządza się sprawozdanie finansowe, o zmiany wartości 

aktywów netto jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie 

sprawozdawczym, wynikające zarówno z osiągniętego wyniku finansowego, 

skorygowanego o odpis raty wartości firmy lub ujemnej wartości firmy przypadający 

na dany okres sprawozdawczy, jak i o wszelkie inne zmiany, w tym wynikające z 

rozliczeń z jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub 

znaczącym inwestorem; 
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48)  Europejskim Obszarze Gospodarczym - rozumie się przez to kraje Unii Europejskiej 

oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię. 

1a. Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są: 

1)   spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, a także oddziały 

przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, 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 co najmniej dwóch z 

następujących trzech wielkości: 

a)  1 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku 

obrotowego, 

b)  3 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i 

produktów za rok obrotowy, 

c)  10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne 

etaty, 

[2)   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,] 

<2) związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, 

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,> 

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

oraz 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 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1551064:part=a3u1%28a%29p1:nr=5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1551064:part=a3u1%28a%29p2:nr=6&full=1
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prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku 

obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg 

rachunkowych w sposób określony ustawą, 

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

oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 

ust. 2 

- w stosunku, do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania 

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. 

1b. Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których mowa w ust. 1a 

pkt 1, które: 

1)   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 

2)   w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku 

poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1a pkt 1 

wielkości. 

1c. Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są: 

1)   spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, jednostki, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w 

rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w 

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

poprzedzającym ten 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, nie przekroczyły co najmniej dwóch z 

następujących trzech wielkości: 

a)  17 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

b)  34 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 

za rok obrotowy, 

c)  50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, 

2)   osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz 

spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1551064:part=a3u1%28c%29p1:nr=5&full=1
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- w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania 

sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, 

art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5. 

1d. Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których mowa w ust. 

1c, które: 

1)   za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 

46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 

ust. 5 oraz 

2)   w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku 

poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1c pkt 1 

wielkości. 

1e. Przepisów ust. 1a i 1c nie stosuje się do: 

1)   jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3; 

2)   jednostek zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zezwolenie na 

wykonywanie działalności na podstawie przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 

3, lub wpis do rejestru zarządzających ASI na podstawie przepisów o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

2a)  alternatywnych spółek inwestycyjnych w rozumieniu przepisów o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym 

uprawnionych do posługiwania się nazwą "EuVECA" albo "EuSEF"; 

3)   emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających 

ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków 

regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

4)   emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu; 

5)   krajowych instytucji płatniczych; 

6)   instytucji pieniądza elektronicznego; 

7)   jednostek sektora finansów publicznych[.]<;> 

<8) jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek 

kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy.> 

1f. Na potrzeby ust. 1 pkt 36 lit. f oraz pkt 37 lit. a-d prawa głosu oraz prawa powoływania i 

odwoływania członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1551064:part=a3u1%28e%29p2:nr=7&full=1
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należące do dowolnej innej jednostki zależnej, a także prawa należące do osób 

działających w imieniu własnym, ale na rzecz jednostki dominującej lub innej jednostki 

zależnej, są sumowane z odpowiednimi prawami jednostki dominującej. Prawa te są 

pomniejszane o prawa związane z udziałami posiadanymi: 

1)   w imieniu osoby, która nie jest jednostką dominującą ani jej jednostką zależną, lub 

2)   tytułem zabezpieczenia, jeżeli przedmiotowe prawa są wykonywane zgodnie z 

otrzymanymi instrukcjami, lub 

3)   w związku z udzielaniem pożyczek w ramach zwykłej działalności, jeżeli prawa głosu 

są wykonywane w interesie osoby dostarczającej zabezpieczenia. 

1g. Na potrzeby ust. 1 pkt 36 lit. f oraz pkt 37 lit. a, b i d łączne prawa głosu udziałowców w 

jednostce zależnej są pomniejszane o prawa głosu związane z udziałami posiadanymi 

przez tę jednostkę zależną, jej jednostkę zależną lub osobę działającą w imieniu własnym, 

ale na rzecz tych jednostek. 

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. 

3. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1a pkt 3 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 pierwszy dzień roboczy października 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; 
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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. 

[6. Jednostki, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w ust. 1e, które za poprzedni rok 

obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: 

1)   17 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

2)   34 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za 

rok obrotowy, 

3)   50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty 

- oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą dokonywać kwalifikacji umów, o których 

mowa w ust. 4, według zasad określonych w przepisach podatkowych i nie stosować 

przepisów ust. 4 i 5.] 

<6. Jednostki, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w ust. 1e pkt 1–6, które za 

poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących 

trzech wielkości: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1551064:part=a3u6p3:nr=3&full=1
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1) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

2) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów 

i produktów za rok obrotowy, 

3) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne 

etaty 

– mogą dokonywać kwalifikacji umów, o których mowa w ust. 4, według zasad 

określonych w przepisach podatkowych i nie stosować przepisów ust. 4 i 5.> 

 

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; 

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 
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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. 

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. 
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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. 
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[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 

produkcyjnych. Ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie może być wyższy od ceny 

sprzedaży netto.] 

<4a. Jednostki, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1–6, które za 

poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech 

wielkości: 

1) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

2) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów 

i produktów za rok obrotowy, 

3) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne 

etaty 

– mogą przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu zgodnie z ust. 3 do kosztów 

bezpośrednich doliczyć koszty pośrednie związane z wytworzeniem tego 

produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. 

Ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie może być wyższy od możliwej do 

uzyskania 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 
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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 

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.] 
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<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 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. 

Wartość godziwą nieruchomości położonych za granicą ustala się według zasad 

obowiązujących w kraju ich położenia, a zagranicznych instrumentów finansowych – 

według zasad obowiązujących w kraju ich pochodzenia. Jeżeli nie jest możliwe 

ustalenie wartości godziwej innych lokat niż nieruchomości, to ich wycena następuje 

po cenach nabycia albo kosztach wytworzenia z uwzględnieniem odpisów z tytułu 

trwałej utraty wartości, z wyjątkiem instrumentów finansowych, dla których 

ustalony jest termin wymagalności i których wycena następuje według skorygowanej 

ceny nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.> 

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. 41. 

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady 

ostrożności, obejmują w szczególności: 

1)   równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, 

których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych; 
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2)   środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, 

w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do 

innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń 

międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody 

operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków 

trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł; 

3)   ujemną wartość firmy, o której mowa w art. 33 ust. 4 i art. 44b ust. 11. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do przyjętych nieodpłatnie, w tym także w 

drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. 

[3. Banki wykazują jako rozliczenia międzyokresowe przychodów również należne im odsetki 

od należności zagrożonych - do czasu ich otrzymania lub odpisania.] 

 

Art. 44. 

1. W zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji na wynik finansowy netto składają się: 

1)   wynik techniczny ubezpieczeń; 

2)   różnica między przychodami a kosztami z działalności lokacyjnej niezaliczana do 

wyniku technicznego ubezpieczeń; 

3)   różnica między pozostałymi przychodami a pozostałymi kosztami; 

4)   wynik operacji nadzwyczajnych; 

5)   obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, 

którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych na podstawie 

odrębnych przepisów. 

[2. Wynik techniczny ubezpieczeń stanowi różnicę między przychodami ze składek, 

pozostałymi przychodami technicznymi a wypłaconymi odszkodowaniami, świadczeniami i 

zmianami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem udziału 

reasekuratorów w składce, odszkodowaniach i zmianach stanu rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych, oraz kosztami działalności ubezpieczeniowej i pozostałymi kosztami 

technicznymi. W przypadku gdy: 

1)   przychody z lokat przeznaczone są zgodnie z odrębnymi przepisami na zwiększenie 

rezerw, 

2)   zakład ubezpieczeń prowadzący działalność ubezpieczeniową w dziale ubezpieczeń na 

życie lub zakład reasekuracji prowadzący działalność reasekuracyjną w zakresie 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1551064:part=a44u2p1:nr=1&full=1
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reasekuracji ubezpieczeń na życie inwestują łącznie środki własne i środki stanowiące 

pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 

- to przychody i koszty działalności lokacyjnej wykazuje się w technicznym rachunku 

ubezpieczeń.] 

<2. Wynik techniczny ubezpieczeń stanowi różnicę między przychodami ze składek, 

pozostałymi przychodami technicznymi a wypłaconymi odszkodowaniami, 

świadczeniami i zmianami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem 

udziału reasekuratorów w składce, odszkodowaniach, świadczeniach i zmianach 

stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, oraz kosztami działalności 

ubezpieczeniowej i pozostałymi kosztami technicznymi. W przypadku gdy: 

1) przychody z lokat przeznaczone są zgodnie z odrębnymi przepisami na 

zwiększenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, 

2) zakład ubezpieczeń prowadzący działalność ubezpieczeniową w dziale 

ubezpieczeń na życie lub zakład reasekuracji prowadzący działalność 

reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie inwestują łącznie 

środki niestanowiące pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i środki 

stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 

– to przychody i koszty działalności lokacyjnej wykazuje się w technicznym 

rachunku ubezpieczeń.> 

3. Na różnicę między pozostałymi przychodami a pozostałymi kosztami składa się w 

szczególności różnica między: 

1)   pozostałymi przychodami finansowymi a pozostałymi kosztami finansowymi; 

2)   pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi; 

3)   przychodami a kosztami z tytułu pełnienia czynności komisarza awaryjnego. 

4. Do wyniku operacji nadzwyczajnych stosuje się przepis art. 43 ust. 4. 

 

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. 
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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 

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; 

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 sporządzających uproszczony bilans - w załączniku nr 4 do 

ustawy; 

5)   dla jednostek małych sporządzających uproszczony bilans - w załączniku nr 5 do 

ustawy[.] <;> 

<6) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek 

kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy 

– w załączniku nr 6 do ustawy.> 

<6. Jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1551064:part=a46u3:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1551064:part=a46u4:nr=2&full=1
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oraz jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy, mogą sporządzać 

bilans zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 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. 1a pkt 2, 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; 

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 sporządzających uproszczony rachunek zysków i strat - w 

załączniku nr 4 do ustawy; 

5)   dla jednostek małych sporządzających uproszczony rachunek zysków i strat - w 

załączniku nr 5 do ustawy, w wariancie kalkulacyjnym albo porównawczym, zależnie 

od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki[.] <;> 

<6) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek 
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kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy 

– w załączniku nr 6 do ustawy.> 

<5. Jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, 

oraz jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy, mogą sporządzać 

rachunek zysków i strat zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku 

nr 1 do ustawy.> 

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. 

4. Zakres informacji dodatkowej dla jednostek małych sporządzających uproszczoną 

informację dodatkową określa załącznik nr 5 do ustawy. Jednostka mała, która nie 

sporządza uproszczonej informacji dodatkowej, sporządza informację dodatkową w 

zakresie nie mniejszym niż określony w załączniku nr 5 do ustawy. 
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<5. Zakres informacji dodatkowej dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z 

wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 

i 2 tej ustawy, określa załącznik nr 6 do ustawy. 

6. Jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek 

kapitałowych, oraz jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy, 

mogą sporządzać informację dodatkową w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do 

ustawy.> 

Art. 49. 

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

ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, 

przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których 

wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki 

kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych 

spółek formie prawnej, oraz w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych 

otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek 

inwestycyjnych, 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)   udziałach własnych, w tym: 

a)  przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym, 

b)  liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w 

przypadku braku wartości nominalnej - ich wartości księgowej, jak też części kapitału 

podstawowego, którą te udziały reprezentują, 
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c)  w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego - równowartości tych udziałów, 

d)  liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie 

braku wartości nominalnej - wartości księgowej, jak również części kapitału 

podstawowego, którą te udziały reprezentują; 

6)   posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach); 

7)   instrumentach finansowych w zakresie: 

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)   (uchylony). 

2a. Sprawozdanie z działalności emitenta, którego papiery wartościowe zostały dopuszczone 

do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

powinno zawierać również - jako wyodrębnioną część - oświadczenie o stosowaniu ładu 

korporacyjnego, którego zakres określają przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 

60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 oraz z 2015 r. poz. 978, 1260 i 1844 oraz z 2016 

r. poz. 615) lub regulaminy wydane na podstawie art. 61 tej ustawy. 

2b. Sprawozdanie z działalności specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, 

funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych 

powinno obejmować, z uwzględnieniem art. 105 rozporządzenia delegowanego Komisji 

(UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków 

dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, 

przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1), istotne informacje o 

stanie majątkowym i sytuacji finansowej tych jednostek, w tym ocenę uzyskiwanych 

efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. 

[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.] 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a60u2&full=1
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<3. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować również – o ile jest to 

istotne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki – co najmniej:  

1) kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki;  

2) kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki 

oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego.> 

<3a. W przypadku gdy istnieje powiązanie pomiędzy wartościami wykazanymi w 

rocznym sprawozdaniu finansowym a informacjami zawartymi w sprawozdaniu z 

działalności jednostki, sprawozdanie z działalności jednostki powinno zawierać 

odniesienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym, a także dodatkowe 

wyjaśnienia dotyczące tych kwot.> 

4. Jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 i ust. 1b, 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. 

5. Jednostka mała, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności zgodnie z 

ust. 1, może nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji 

dodatkowej przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, o których 

mowa w ust. 2 pkt 5. 

[6. Jednostka mała może nie wykazywać w sprawozdaniu z działalności wskaźników 

niefinansowych oraz informacji dotyczących zagadnień środowiska naturalnego i 

zatrudnienia, o których mowa w ust. 3.] 

<6. Jednostka mała i jednostka mikro mogą nie wykazywać w sprawozdaniu 

z działalności wskaźników oraz informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2.> 

 

<Art. 49b. 

1. Jednostka, o której mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1–6, będąca spółką kapitałową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub taką spółką jawną lub komandytową, której wszystkimi 

wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, 

spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek 

formie prawnej, pod warunkiem że w roku obrotowym, za który sporządza 

sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekracza 

następujące wielkości:  
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1) 500 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty 

oraz  

2) 85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 

170 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 

za rok obrotowy 

– zawiera dodatkowo w sprawozdaniu z działalności – jako wyodrębnioną część – 

oświadczenie na temat informacji niefinansowych.  

2. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych obejmuje co najmniej: 

1) zwięzły opis modelu biznesowego jednostki; 

2) kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością 

jednostki; 

3) opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień 

społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw 

człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów stosowania 

tych polityk; 

4) opis procedur należytej staranności – jeżeli jednostka je stosuje w ramach 

polityk, o których mowa w pkt 3;  

5) opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki mogących wywierać 

niekorzystny wpływ na zagadnienia, o których mowa w pkt 3, w tym ryzyk 

związanych z produktami jednostki lub jej relacjami z otoczeniem zewnętrznym, 

w tym z kontrahentami, a także opis zarządzania tymi ryzykami. 

3. Sporządzając oświadczenie na temat informacji niefinansowych, jednostka 

przedstawia informacje niefinansowe w zakresie, w jakim są one niezbędne dla oceny 

rozwoju, wyników i sytuacji jednostki oraz wpływu jej działalności na zagadnienia, o 

których mowa w ust. 2 pkt 3. 

4. W przypadku gdy istnieje powiązanie pomiędzy wartościami wykazanymi w rocznym 

sprawozdaniu finansowym a informacjami zawartymi w oświadczeniu na temat 

informacji niefinansowych, oświadczenie to powinno zawierać odniesienia do kwot 

wykazanych w sprawozdaniu finansowym, a także dodatkowe wyjaśnienia dotyczące 

tych kwot. 

5. Jeżeli jednostka nie stosuje polityki w odniesieniu do jednego lub kilku zagadnień, o 

których mowa w ust. 2 pkt 3, w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych 

jednostka podaje powody jej niestosowania. 
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6. Jednostka w wyjątkowych przypadkach może pominąć w oświadczeniu na temat 

informacji niefinansowych informacje dotyczące oczekiwanych zdarzeń lub spraw 

będących przedmiotem toczących się negocjacji, jeżeli – zgodnie z uzasadnioną 

opinią kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej lub innego organu 

nadzorującego jednostkę – ujawnienie takich informacji miałoby istotnie szkodliwy 

wpływ na sytuację rynkową jednostki. Jednostka nie może pominąć tych informacji, 

jeżeli uniemożliwi to prawidłową i obiektywną ocenę rozwoju, wyników i sytuacji 

jednostki oraz wpływu jej działalności na zagadnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 

3. 

7. Jeżeli jednostka pominie w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych 

informacje, o których mowa w ust. 6, informuje o tym w tym oświadczeniu. 

8. Jednostka przy sporządzaniu oświadczenia na temat informacji niefinansowych może 

stosować dowolne zasady, w tym własne zasady, krajowe, unijne lub 

międzynarodowe standardy, normy lub wytyczne. W oświadczeniu jednostka 

zawiera informację o tym, jakie zasady, standardy, normy lub wytyczne zastosowała. 

9. Jednostka może nie sporządzać oświadczenia na temat informacji niefinansowych, 

jeżeli wraz ze sprawozdaniem z działalności sporządzi odrębnie sprawozdanie na 

temat informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w 

terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jednostka zamieszcza w sprawozdaniu z 

działalności informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania na temat informacji 

niefinansowych zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2–8. Do sprawozdania na 

temat informacji niefinansowych przepisy ust. 2–8, art. 4a ust. 1, art. 45 ust. 4 i 5, 

art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 68 oraz art. 73 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

10. Przyjmuje się, że jednostka sporządzająca oświadczenie na temat informacji 

niefinansowych albo sprawozdanie na temat informacji niefinansowych zgodnie 

z wymogami ustawy spełnia obowiązek ujawnienia wskaźników oraz informacji, 

o których mowa w art. 49 ust. 3 pkt 2. 

11. Jednostka będąca jednostką zależną, w tym jednostką dominującą niższego szczebla, 

może nie sporządzać oświadczenia na temat informacji niefinansowych albo 

sprawozdania na temat informacji niefinansowych, jeżeli jej jednostka dominująca 

wyższego szczebla mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego sporządza oświadczenie grupy kapitałowej 

na temat informacji niefinansowych albo sprawozdanie grupy kapitałowej na temat 
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informacji niefinansowych zgodnie z przepisami prawa państwa Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, któremu podlega, którym obejmie tę jednostkę i jej 

jednostki zależne każdego szczebla. W takim przypadku jednostka ujawnia w 

sprawozdaniu z działalności nazwę i siedzibę jej jednostki dominującej wyższego 

szczebla sporządzającej oświadczenie albo sprawozdanie grupy kapitałowej na temat 

informacji niefinansowych, które obejmie tę jednostkę i jej jednostki zależne 

każdego szczebla.> 

Art. 55. 

1. Jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

grupy kapitałowej, obejmujące dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych 

wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę, zestawione w taki sposób, jakby grupa 

kapitałowa stanowiła jedną jednostkę; sprawozdaniem tym obejmuje się również dane 

pozostałych jednostek podporządkowanych, zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym rozdziale. 

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z: 

1)   skonsolidowanego bilansu; 

2)   skonsolidowanego rachunku zysków i strat; 

3)   skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych; 

4)   skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym; 

5)   informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

2a. [Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z 

działalności grupy kapitałowej, sporządzone odpowiednio według wymogów, o których 

mowa w art. 49 ust. 2-3, z tym że w przypadku informacji określonych w art. 49 ust. 2 pkt 

5 należy podać informacje o udziałach własnych posiadanych przez jednostkę 

dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz osoby działające w ich 

imieniu.] <Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się 

sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sporządzone odpowiednio według 

wymogów, o których mowa w art. 49 ust. 2–3a, z tym że w przypadku informacji 

określonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 należy podać informacje o udziałach własnych 

posiadanych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy 

kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu.> Sprawozdanie z działalności grupy 
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kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki 

dominującej jako jedno sprawozdanie. 

<2b. Jednostka dominująca będąca: 

1) jednostką, o której mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1–6, oraz  

2) spółką kapitałową, spółką komandytowo-akcyjną lub taką spółką jawną lub 

komandytową, której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną 

odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z 

innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz 

3) jednostką dominującą grupy kapitałowej, jeżeli łączne dane jednostki 

dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla na dzień 

bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok 

obrotowy:  

a) po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, 

przekraczają wielkości, o których mowa w art. 49b ust. 1, albo 

b) przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 

6, przekraczają następujące wielkości: 

– 500 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne 

etaty oraz  

– 102 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 

lub 204 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i 

produktów za rok obrotowy 

– zawiera dodatkowo w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej – jako 

wyodrębnioną część – oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji 

niefinansowych sporządzone odpowiednio według wymogów określonych 

w art. 49b ust. 2–8. 

2c. Jednostka dominująca może nie sporządzać oświadczenia grupy kapitałowej na 

temat informacji niefinansowych pod warunkiem, że wraz ze sprawozdaniem z 

działalności grupy kapitałowej sporządzi odrębnie sprawozdanie grupy kapitałowej 

na temat informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej stronie internetowej 

w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jednostka zamieszcza w sprawozdaniu z 

działalności grupy kapitałowej informację o sporządzeniu odrębnego sprawozdania 

grupy kapitałowej zgodnie z wymogami określonymi w art. 49b ust. 2–8. Do 

sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych przepisy art. 
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4a ust. 1, art. 45 ust. 4 i 5, art. 49b ust. 2–8, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 68 oraz art. 73 

ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

2d. Przyjmuje się, że jednostka dominująca, która sporządza oświadczenie grupy 

kapitałowej na temat informacji niefinansowych albo sprawozdanie grupy 

kapitałowej na temat informacji niefinansowych zgodnie z wymogami ustawy, 

spełnia obowiązek ujawnienia wskaźników oraz informacji, o których mowa 

w art. 49 ust. 3 pkt 2. 

2e. Jednostka będąca jednostką dominującą niższego szczebla może nie sporządzać 

oświadczenia grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych albo 

sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, jeżeli jej 

jednostka dominująca wyższego szczebla mająca siedzibę lub miejsce sprawowania 

zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego sporządza 

oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych albo 

sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych zgodnie 

z przepisami prawa państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, któremu 

podlega, którym obejmie tę jednostkę i jej jednostki zależne każdego szczebla. W 

takim przypadku jednostka ujawnia w sprawozdaniu z działalności nazwę i siedzibę 

jej jednostki dominującej wyższego szczebla, sporządzającej oświadczenie albo 

sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, które obejmie 

tę jednostkę i jej jednostki zależne każdego szczebla.> 

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się również na inny dzień bilansowy, 

jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. 

4. Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, to do sporządzania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego stosuje się odpowiednio przepisy 

rozdziałów 4, 4a i 5. 

5. Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych, o których 

mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów 

rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609, z późn. zm.), oraz banków sporządza się zgodnie z 

MSR. 

6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych 

zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319037:part=a4&full=1
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z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być 

sporządzane zgodnie z MSR. 

7. Skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek dominujących niższego szczebla, 

wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego 

szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, mogą być 

sporządzane zgodnie z MSR. 

8. Decyzję w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z 

MSR, przez jednostki, o których mowa w ust. 6 i 7, podejmuje organ zatwierdzający 

jednostki dominującej. 

9. Organ zatwierdzający jednostki dominującej może podjąć decyzję w sprawie zaprzestania 

stosowania MSR przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez 

jednostki w przypadku ustania okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio do jednostek niebędących bankami, o których 

mowa w ust. 5. 

Art. 56. 

1. Jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego 

rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych 

każdego szczebla: 

1)   przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, 

nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: 

a)  38 400 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

b)  76 800 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za 

rok obrotowy, 

c)  250 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty; 

2)   po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, nie 

przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: 

a)  32 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

b)  64 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za 

rok obrotowy, 

c)  250 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. 

1a. Jednostka dominująca, która jest zwolniona ze sporządzania skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego na podstawie ust. 1 pkt 1 lub 2, traci to prawo, jeżeli na dzień 
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bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy 

przekroczyła dwie z określonych w ust. 1 pkt 1 lub 2 wielkości, ze skutkiem dla bieżącego 

roku obrotowego. 

2. Jednostka dominująca, zależna od innej jednostki, mającej siedzibę lub miejsce 

sprawowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może nie 

sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli: 

1)   jednostka dominująca wyższego szczebla posiada 100% udziałów tej jednostki, przy 

czym nie są brane pod uwagę udziały w tej jednostce posiadane przez członków jej 

organów administrujących, zarządzających lub nadzorujących z mocy prawa lub z 

tytułu zobowiązania określonego w jej statucie lub umowie, lub 

2)   jednostka dominująca wyższego szczebla posiada co najmniej 90% udziałów tej 

jednostki, a pozostali udziałowcy tej jednostki zatwierdzili decyzję o niesporządzaniu 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

2a. Przepis ust. 2 stosuje się, jeżeli spełnione zostały łącznie następujące warunki: 

1)   jednostka dominująca wyższego szczebla obejmie konsolidacją zarówno zależną od 

niej jednostkę dominującą niesporządzającą skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego, jak i wszystkie jej jednostki zależne, które podlegałyby konsolidacji 

przez jednostkę dominującą z uwzględnieniem przepisów art. 57 i art. 58; 

2)   kierownik jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego wypełni obowiązek określony w art. 69 ust. 4; 

[3)   jednostka dominująca niesporządzająca skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego ujawni w informacji dodatkowej informacje wymienione w załączniku nr 

1 do ustawy w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w ust. 6 pkt 4.] 

<3) jednostka dominująca niesporządzająca skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego ujawni w informacji dodatkowej informacje wymienione 

w załączniku nr 1 do ustawy w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia” 

w ust. 7 pkt 4.> 

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a pkt 1, skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

jednostki dominującej wyższego szczebla sporządzane jest zgodnie z przepisami prawa 

państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, któremu podlega, lub MSR. 

3. Jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

także wtedy, gdy wszystkie jednostki od niej zależne wyłącza się z obowiązku objęcia ich 

konsolidacją na podstawie art. 57 lub art. 58. 
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4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli jednostka dominująca lub jej jednostka zależna jest 

jednostką, o której mowa w art. 3 ust. 1e pkt 1-6. 

5. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli jednostka dominująca jest emitentem papierów 

wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

Art. 65. 

1. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta 

pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno 

przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki 

zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy i przyjętymi zasadami (polityką) 

rachunkowości. 

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna w szczególności stwierdzać, czy badane 

sprawozdanie finansowe: 

1)   zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; 

2)   (uchylony); 

3)   jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, 

statutem lub umową; 

4)   (uchylony). 

3. W opinii należy również: 

1)   poinformować o niedopełnieniu, do dnia wyrażenia opinii, określonych w art. 69 i 70 

obowiązków złożenia we właściwym rejestrze sądowym oraz do ogłoszenia 

sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzedzające rok obrotowy; 

2)   wskazać na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacji 

działalności przez jednostkę; 

3)   wskazać, czy informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają 

postanowienia art. 49 ust. 2 i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym 

sprawozdaniu finansowym; 

4)   złożyć oświadczenie, czy w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej 

podczas badania stwierdzono w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia, i 

wskazać, na czym one polegają; 
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<4a) poinformować, czy jednostka, o której mowa w art. 49b ust. 1, sporządziła 

oświadczenie na temat informacji niefinansowych albo sprawozdanie na temat 

informacji niefinansowych;> 

5)   wskazać, czy emitent obowiązany do złożenia oświadczenia o stosowaniu ładu 

korporacyjnego zawarł w tym oświadczeniu informacje wymagane zgodnie z 

zakresem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 

ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych lub w regulaminach wydanych na podstawie art. 61   tej ustawy, a w 

odniesieniu do określonych informacji wskazanych w tych przepisach lub 

regulaminach - stwierdzić, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami 

oraz z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. 

<3a. Przepisów ust. 3 pkt 3 i 4 nie stosuje się do oświadczenia na temat informacji 

niefinansowych i sprawozdania na temat informacji niefinansowych.> 

4. Opinia powinna w sposób jednoznaczny wskazywać powody wyrażenia zastrzeżeń do 

sprawozdania finansowego, wyrażenia opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, z 

uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających jej sformułowanie. Zastrzeżenia 

należy wyrazić w sposób wskazujący na ich zasięg. 

5. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien przedstawiać w szczególności: 

1)   ogólną charakterystykę jednostki (dane identyfikujące jednostkę); 

2)   stwierdzenie uzyskania od jednostki żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń; 

3)   ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości; 

4)   charakterystykę pozycji lub grupy pozycji sprawozdania finansowego, jeżeli zdaniem 

biegłego rewidenta wymagają one omówienia; 

5)   stwierdzenie stosowania się przez bank do obowiązujących zasad w zakresie 

ostrożności, określonych w odrębnych przepisach, oraz stwierdzenie prawidłowości 

ustalenia współczynnika wypłacalności; 

5a)  stwierdzenie stosowania się przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do 

obowiązujących zasad w zakresie ostrożności, określonych w odrębnych przepisach, 

oraz stwierdzenie prawidłowości ustalenia współczynnika wypłacalności; 

6)   stwierdzenie utworzenia przez zakład ubezpieczeń rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych w wysokości zapewniającej pełne wywiązanie się z bieżących i 

przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych umów ubezpieczenia i umów 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a60u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a60u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a61&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1551064:part=a65u5p5:nr=1&full=1
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reasekuracji, oraz zabezpieczenie tych rezerw lokatami, zgodnie z przepisami o 

działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej, a także prawidłowości 

wyliczenia marginesu wypłacalności i posiadania finansowego pokrycia tego 

marginesu; 

6a)  stwierdzenie utworzenia przez zakład reasekuracji rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych w wysokości zapewniającej pełne wywiązanie się z bieżących i 

przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych umów reasekuracji, oraz 

zabezpieczenie tych rezerw lokatami, zgodnie z przepisami o działalności 

reasekuracyjnej, a także prawidłowości wyliczenia marginesu wypłacalności i 

posiadania finansowego pokrycia tego marginesu; 

7)   przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, 

ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami 

sprawozdawczymi w istotny sposób wpływają negatywnie na tę sytuację, a zwłaszcza 

zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę. Jeżeli w toku badania jednostki 

biegły rewident stwierdzi istotne, mające wpływ na sprawozdanie finansowe, 

naruszenie prawa, statutu lub umowy spółki, to powinien o tym poinformować w 

raporcie, a w razie potrzeby również w opinii. 

6. Opinia i raport powinny wynikać z zebranej i opracowanej w toku badania dokumentacji 

rewizyjnej. Powinny one umożliwić biegłemu rewidentowi, niebiorącemu udziału w 

badaniu, prześledzenie jego przebiegu i znalezienie uzasadnienia dla opinii wyrażonej o 

badanym sprawozdaniu finansowym. 

7. Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego podpisuje kluczowy biegły rewident 

przeprowadzający badanie. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do opinii i raportu z badania skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego. 

Art. 69. 

1. Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie 

finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź 

postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania 

finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których 

mowa w art. 49 ust. 1 - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. 

1a. (uchylony). 
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1b. Kierownik oddziału przedsiębiorcy zagranicznego składa we właściwym rejestrze 

sądowym roczne sprawozdanie finansowe oddziału. 

1c. Kierownik oddziału, mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, banku zagranicznego, instytucji kredytowej 

lub instytucji finansowej - w rozumieniu przepisów Prawa bankowego, zwanych dalej 

"instytucją kredytową lub finansową", składa we właściwym rejestrze sądowym, 

sporządzone i zbadane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w państwie siedziby 

instytucji kredytowej lub finansowej oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza 

przysięgłego, roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji wraz ze sprawozdaniem z 

działalności oraz opinią biegłego rewidenta. 

1d. Przepis ust. 1c stosuje się odpowiednio do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności oraz opinią biegłego rewidenta. 

1e. Złożeniu we właściwym rejestrze sądowym nie podlega, z zastrzeżeniem ust. 1f, roczne 

sprawozdanie finansowe oddziału instytucji kredytowej lub finansowej. 

1f. Kierownik oddziału instytucji kredytowej lub finansowej mającej siedzibę w państwie 

spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 

1c, składa również we właściwym rejestrze sądowym podlegające obowiązkowi badania 

roczne sprawozdanie finansowe oddziału wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli: 

1)   roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji kredytowej lub finansowej nie jest 

sporządzone według zasad przyjętych bądź równoważnych z przyjętymi w Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub 

2)   w państwie siedziby tej instytucji kredytowej lub finansowej nie jest spełniony warunek 

wzajemności w odniesieniu do instytucji kredytowych lub finansowych mających siedzibę 

w państwie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

1g. Kierownik jednostki, o której mowa odpowiednio w art. 63f ust. 1 lub art. 63g ust. 1, 

składa we właściwym rejestrze sądowym odpowiednio sprawozdanie z płatności na rzecz 

administracji publicznej lub skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz 

administracji publicznej, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, w terminie 

określonym w ust. 1. 

2. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 

ust. 1, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 

dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1. 
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3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do jednostki dominującej sporządzającej roczne 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej. 

4. Kierownik jednostki dominującej niesporządzającej skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego zgodnie z art. 56 ust. 2, składa we właściwym rejestrze sądowym 

przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego: 

1)   skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wyższego szczebla 

wraz z opinią biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, 

2)   skonsolidowane sprawozdanie z działalności jednostki dominującej wyższego 

szczebla 

- w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w pkt 1, nie później 

niż w ciągu  

<5. W przypadkach, o których mowa w art. 49b ust. 11 i art. 55 ust. 2e, kierownik 

jednostki zamieszcza na stronie internetowej tej jednostki przetłumaczone na język 

polski przez tłumacza przysięgłego oświadczenie grupy kapitałowej na temat 

informacji niefinansowych albo sprawozdanie grupy kapitałowej na temat 

informacji niefinansowych sporządzone przez jednostkę dominującą wyższego 

szczebla, w ciągu 30 dni od dnia jego zatwierdzenia, nie później niż w ciągu 12 

miesięcy od dnia bilansowego tej jednostki dominującej.> 

 

Art. 73. 

1. Dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się w jednostce, z 

zastrzeżeniem ust. 4, w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku dostosowanym do 

sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w podziale na okresy sprawozdawcze, w 

sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie. Roczne zbiory dowodów księgowych i 

dokumentów inwentaryzacyjnych oznacza się określeniem nazwy ich rodzaju oraz 

symbolem końcowych lat i końcowych numerów w zbiorze. 

[2. Z wyłączeniem dokumentów dotyczących przeniesienia praw majątkowych do 

nieruchomości, powierzenia odpowiedzialności za składniki aktywów, znaczących umów i 

innych ważnych dokumentów określonych przez kierownika jednostki, po zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego treść dowodów księgowych może być przeniesiona na 

informatyczne nośniki danych, pozwalające zachować w trwałej postaci zawartość 

dowodów. Warunkiem stosowania tej metody przechowywania danych jest posiadanie 
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urządzeń pozwalających na odtworzenie dowodów w postaci wydruku, o ile inne przepisy 

nie stanowią inaczej.] 

<2. Z wyłączeniem dokumentów dotyczących przeniesienia praw majątkowych do 

nieruchomości, powierzenia odpowiedzialności za składniki aktywów, znaczących 

umów i innych ważnych dokumentów określonych przez kierownika jednostki, treść 

dowodów księgowych może być przeniesiona na informatyczne nośniki danych 

pozwalające zachować w trwałej i niezmienionej postaci zawartość dowodów. 

Warunkiem stosowania tej metody przechowywania danych jest posiadanie 

urządzeń pozwalających na odtworzenie dowodów w postaci wydruku, o ile inne 

przepisy nie stanowią inaczej. Wydruk jest dowodem równoważnym z dowodem 

księgowym, z którego treść została przeniesiona na informatyczny nośnik danych.> 

3. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, dokumentację 

przyjętych zasad rachunkowości, księgi rachunkowe oraz sprawozdania finansowe, w tym 

również sprawozdanie z działalności jednostki, przechowuje się odpowiednio w sposób 

określony w ust. 1. 

4. Zbiory, o których mowa w art. 71 ust. 1, mogą być przechowywane, w sposób określony w 

ust. 1-3, poza jednostką, w przypadku gdy zostaną przekazane do przechowania innej 

jednostce, świadczącej usługi w zakresie przechowywania dokumentów. Przepis art. 11a 

stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 79. 

Kto wbrew przepisom ustawy: 

1)   nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, 

2)   nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, 

oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków, 

3)   nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia, 

4)   nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, 

sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego 

sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze 

sądowym, 

<4a) nie zamieszcza na stronie internetowej jednostki dokumentów, o których mowa 

w art. 49b ust. 9, art. 55 ust. 2c oraz art. 69 ust. 5,> 
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5)   nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o których mowa w art. 

68, 

6)   prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 76a ust. 3, 

7)   prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa 

w art. 76h ust. 1 

- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH  

W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM,  

O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

obejmuje zakres informacji określony w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 

8 lit. a ustawy 

Bilans 

Aktywa (pominięto) 

Pasywa 

cześć I.  - VIII. (pominięto) 

[IX.    Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 

1.   Rozliczenia międzyokresowe kosztów 

2.   Ujemna wartość firmy  

3.   Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone] 

< IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie 

1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 

2. Ujemna wartość firmy 

3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów > 

X.     Rezerwy 

1.   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

2.   Pozostałe rezerwy 

XI.    Zobowiązania podporządkowane 

XII.   Kapitał (fundusz) podstawowy 
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XIII.  Kapitał (fundusz) zapasowy 

XIV.   Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 

XV.    Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 

1.   Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 

2.   Pozostałe 

XVI.   Zysk (strata) z lat ubiegłych 

XVII.  Zysk (strata) netto 

XVIII.  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 

Pasywa razem 

Współczynnik wypłacalności 

Pozycje pozabilansowe (pominięto) 

Część  Rachunek zysków i strat (pominięto)  

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (pominięto) 

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) (pominięto) 

(metoda pośrednia) 

A.   Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I.   Zysk (strata) netto 

II.  Korekty razem:  

1.   Amortyzacja 

2.   Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 

3.   Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  

4.   Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  

5.   Zmiana stanu rezerw 

6.   Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych  

7.   Zmiana stanu należności od sektora finansowego  

8.   Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 

9.   Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym 

przyrzeczeniem odkupu 

10.  Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów 

finansowych (handlowych) 

11.  Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 

12.  Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 
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13.  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym 

przyrzeczeniem odkupu 

14.  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 

15.  Zmiana stanu innych zobowiązań 

16.  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 

[17.  Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych] 

<17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów> 

18.  Inne korekty 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 

literę B – G (pominięto). 

Dodatkowe informacje i objaśnienia (pominięto) 

 

<Załącznik nr 6 

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU 

FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O 

DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, Z 

WYJĄTKIEM SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH, ORAZ JEDNOSTEK, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 3 UST. 3 PKT 1 I 2 TEJ USTAWY 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

obejmuje w szczególności: 

1) nazwę, siedzibę i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji; 

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony; 

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym; 

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości 

oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 

działalności; 

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

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

sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 

jednostce prawo wyboru. 
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Bilans 

Aktywa 

A. Aktywa trwałe 

I. Wartości niematerialne i prawne 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 

III. Należności długoterminowe 

IV. Inwestycje długoterminowe 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

B. Aktywa obrotowe 

I. Zapasy 

II. Należności krótkoterminowe 

III. Inwestycje krótkoterminowe 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 

Aktywa razem 

Pasywa 

A. Fundusz własny 

I. Fundusz statutowy 

II. Pozostałe fundusze 

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 

IV. Zysk (strata) netto 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

I. Rezerwy na zobowiązania 

II. Zobowiązania długoterminowe  

III. Zobowiązania krótkoterminowe 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 

Pasywa razem 

Rachunek zysków i strat 

A. Przychody z działalności statutowej 

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 

B. Koszty działalności statutowej 
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I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 

D. Przychody z działalności gospodarczej 

E. Koszty działalności gospodarczej 

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 

G. Koszty ogólnego zarządu 

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 

I. Pozostałe przychody operacyjne 

J. Pozostałe koszty operacyjne 

K. Przychody finansowe 

L. Koszty finansowe 

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 

N. Podatek dochodowy 

O. Zysk (strata) netto (M-N) 

 

 

Informacja dodatkowa: 

 

Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i 

strat informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, 

a w szczególności: 

1) informacje o wszelkich zobowiązaniach 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; 

2) informacje o kwotach 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; 
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3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach; 

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, 

w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek 

członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych; 

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów; 

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;  

7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza 

w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych 

kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu 

wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych; 

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób 

wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy 

jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku 

nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.> 

 

 

 

 

 

 

 

 


