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Ksi¹¿ka Komentarz do znowelizowanej Ustawy o rachunkowoci  poradnik dla
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw jest jedn¹ z publikacji omawiaj¹cych zmiany
w Ustawie o rachunkowoci, które wesz³y w ¿ycie od 1 stycznia 2002 roku. Praca
ta skierowana jest dla ma³ych i rednich firm. Sk³ada siê z piêciu czêci przystêpnie i jasno napisanych.
Autor w czêci 1 wstêpnej okrela potencjalnych czytelników, do których skierowana jest publikacja definiuj¹c pojêcie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
W czêci 2 w sposób skondensowany wyszczególnione zosta³y przyczyny i cele
zmian dokonanych w ustawie o rachunkowoci.
W czêci 3 Autor opisuje rodzaj i zakres zmian wprowadzonych do ustawy grupuj¹c je wed³ug nastêpuj¹cych tematów:
 wzbogacenie definicji przytaczanych przez ustawê  Autor zwraca uwagê na
nowe definicje (zmienione lub wprowadzone nowelizacj¹) oraz definicje pominiête przez znowelizowan¹ ustawê przytaczaj¹c konkretne artyku³y przepisu prawnego,
 zasady prowadzenia ksi¹g rachunkowych  czêæ ta zawiera opis 10 zasad rachunkowoci podkrelaj¹c ich znaczenie nadane przez znowelizowan¹ ustawê
oraz przedstawia wymogi ustawowe dotycz¹ce polityki rachunkowoci,
 uproszczenia dotycz¹ce inwentaryzacji,
 zmiany wzorów i zakresu sprawozdañ finansowych  Autor omawia zmiany
w bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku przep³ywów pieniê¿nych, informacji dodatkowej oraz przybli¿a wprowadzenie nowego sk³adnika sprawozdania finansowego jakim jest zestawienie zmian w kapitale (funduszu) w³asnym,
 komputerowe prowadzenie ksi¹g rachunkowych  Autor wskazuje g³ówne cele
i zakres modyfikacji przepisów dotycz¹cych tego zagadnienia.
Czêæ 4 zawiera praktyczne prze³o¿enie najwa¿niejszych postanowieñ znowelizowanych w Ustawie o rachunkowoci. W formie tabelarycznej przedstawiono
#

g³ówne zagadnienia opisane w ustawie o rachunkowoci porównuj¹c je do rozwi¹zañ zawartych w dotychczas obowi¹zuj¹cej ustawie oraz w Miêdzynarodowych Systemach Rachunkowoci. Autor przedstawia wp³yw zmian nowelizacji
ustawy na zak³adowy plan kont przedstawiaj¹c zmiany w terminologii i zasadach
klasyfikacji zdarzeñ gospodarczych proponuj¹c sposób ewidencji b³êdów podstawowych pope³nionych w latach ubieg³ych. W czêci tej zawarty jest równie¿ praktyczny sposób przekszta³cenia bilansu otwarcia 2002 roku dostosowuj¹cy ewidencjê do nowelizacji, poparty przyk³adem liczbowym.
Czêæ 5 stanowi znowelizowana Ustawa o rachunkowoci.
Jestem przekonana, ¿e publikacja ta, stanowi dobre wprowadzenie w szeroki zakres zmian w obowi¹zuj¹cych przepisach, jakie przynios³a nowelizacja ustawy
o rachunkowoci. Mo¿e siê ona okazaæ przydatna nie tylko w bibliotece ksiêgowego.
Jadwiga Szabat
System Rewident Sp. z o.o.
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1.

Wstêp

Niniejsze opracowanie zosta³o oparte na przepisach ustawy z dnia 29 wrzenia
1994 roku o rachunkowoci uwzglêdniaj¹c nowelizacjê opublikowan¹ w Dzienniku Ustaw nr 113 pod pozycj¹ 1186. Prace nad nowelizacj¹ trwa³y ponad 2 lata.
Nowelizacja zosta³a uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 9 listopada
2000 roku, a nastêpnie podpisana 29 listopada przez Prezydenta.
Jakkolwiek przepisy tej ustawy dotycz¹ prowadzenia ksi¹g rachunkowych w jednostkach gospodarczych niezale¿nie od formy ich w³asnoci oraz ich struktury
organizacyjnej z wyj¹tkiem Skarbu Pañstwa i Narodowego Banku Polskiego,
w prezentowanym opracowaniu skupimy siê na najwa¿niejszych zmianach maj¹cych zastosowania w ma³ych i rednich przedsiêbiorstwach.
Dla ucilenia podajê definicjê, który z podmiotów jest zaliczany do ma³ych lub
rednich przedsiêbiorstw. Prezentuje j¹ ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.
Rozdzia³ 6
Mali i redni przedsiêbiorcy
Art. 53. h
Pañstwo stwarza, z poszanowaniem zasad równoci i konkurencji, korzystne warunki dla funkcjonowania i rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorców, w szczególnoci poprzez:
1) inicjowanie zmian stanu prawnego sprzyjaj¹cych rozwojowi ma³ych i rednich
przedsiêbiorców, w tym dotycz¹cych dostêpu do rodków finansowych pochodz¹cych z kredytów i po¿yczek oraz porêczeñ kredytowych,
2) wspieranie instytucji umo¿liwiaj¹cych finansowanie dzia³alnoci gospodarczej
na dogodnych warunkach,
3) wyrównywanie warunków wykonywania dzia³alnoci gospodarczej ze wzglêdu
na obci¹¿enia publicznoprawne,
4) u³atwianie dostêpu do informacji, szkoleñ oraz doradztwa,
5) wspieranie instytucji i organizacji lokalnych oraz regionalnych dzia³aj¹cych
na rzecz ma³ych i rednich przedsiêbiorców,
6) promowanie wspó³pracy ma³ych i rednich przedsiêbiorców z innymi przedsiêbiorcami polskimi i zagranicznymi, ze szczególnym uwzglêdnieniem przedsiêbiorczoci lokalnej.
Art. 54.
1. Za ma³ego przedsiêbiorcê uwa¿a siê przedsiêbiorcê, który w poprzednim roku
obrotowym:
'

1) zatrudnia³ redniorocznie mniej ni¿ 50 pracowników oraz
2) osi¹gn¹³ przychód netto ze sprzeda¿y towarów, wyrobów i us³ug oraz operacji
finansowych nie przekraczaj¹cy równowartoci w z³otych 7 milionów EURO
lub suma aktywów jego bilansu sporz¹dzonego na koniec poprzedniego roku
obrotowego nie przekroczy³a równowartoci w z³otych 5 milionów EURO.
2. Nie uwa¿a siê jednak za ma³ego, przedsiêbiorcy, w którym przedsiêbiorcy inni
ni¿ mali posiadaj¹:
1) wiêcej ni¿ 25% wk³adów, udzia³ów lub akcji,
2) prawa do ponad 25% udzia³u w zysku,
3) wiêcej ni¿ 25% g³osów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy).
Art. 55.
1. Za redniego przedsiêbiorcê uwa¿a siê przedsiêbiorcê, nie bêd¹cego ma³ym
przedsiêbiorc¹, który w poprzednim roku obrotowym:
1) zatrudnia³ redniorocznie mniej ni¿ 250 pracowników oraz
2) osi¹gn¹³ przychód netto ze sprzeda¿y towarów, wyrobów i us³ug oraz operacji
finansowych nie przekraczaj¹cy równowartoci w z³otych 40 milionów EURO
lub suma aktywów jego bilansu sporz¹dzonego na koniec poprzedniego roku
obrotowego nie przekroczy³a równowartoci w z³otych 27 milionów EURO.
2. Nie uwa¿a siê jednak za redniego, przedsiêbiorcy, w którym przedsiêbiorcy
inni ni¿ mali i redni posiadaj¹:
1) wiêcej ni¿ 25% wk³adów, udzia³ów lub akcji,
2) prawa do ponad 25% udzia³u w zysku,
3) wiêcej ni¿ 25% g³osów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy).
3. Rada Ministrów, w drodze rozporz¹dzenia, mo¿e podwy¿szyæ kwoty, o których
mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 1 pkt 2.
Art. 56.
1. Dla stwierdzenia, ¿e przedsiêbiorca spe³nia przes³anki okrelone w art. 54 albo
w art. 55, zainteresowany sk³ada odpowiednie dokumenty. Je¿eli z przyczyn od
siebie niezale¿nych przedsiêbiorca nie mo¿e przedstawiæ dokumentów wiadcz¹cych, ¿e nie zachodz¹ okolicznoci wskazane w art. 54 ust. 2 albo w art. 55 ust. 2,
owiadczenie na pimie zastêpuje te dokumenty.
2. W przypadku przedsiêbiorcy dzia³aj¹cego krócej ni¿ rok, jego przewidywany roczny przychód netto ze sprzeda¿y towarów, wyrobów i us³ug oraz operacji finansowych, a tak¿e przewidywane rednioroczne zatrudnienie oszacowuje siê na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez
przedsiêbiorcê.
Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy nie uleg³ zmianie. Ucilono natomiast przepisy dotycz¹ce pojêcia prowadzenia ksi¹g rachunkowych oraz obowi¹zku
przechowywania ród³owych dowodów ksiêgowych oraz innej dokumentacji przewidzianej przez przepisy ustawy.


Termin wejcia w ¿ycie znowelizowanej ustawy zasadniczo okrelony na 1 stycznia 2002 roku pozwoli³ na odpowiednie przygotowanie siê przedsiêbiorców do
nowych przepisów, przygotowanie i wdro¿enie nowych procedur. Wci¹¿ jednak
znowelizowane przepisy budz¹ wiele w¹tpliwoci. W niniejszym poradniku
zostan¹ poruszone zarówno aspekty merytoryczne dotycz¹ce znowelizowanych
zasad rachunkowoci, jak równie¿ wskazówki praktyczne dotycz¹ce prowadzenia ksi¹g rachunkowych.





2.

Przyczyny i cele nowelizacji Ustawy

Zasadnicz¹ przyczyn¹ nowelizacji ustawy by³a koniecznoæ dostosowania jej do
warunków i wymagañ rozwijaj¹cej siê gospodarki rynkowej. Zapisy Ustawy maj¹
na celu dostosowanie pojêæ finansowych  zró¿nicowanych ze wzglêdu na potrzeby controlingu  zgodnie z ich treci¹ ekonomiczn¹. Dziêki temu ucilono
i uwiarygodniono pomiar efektywnoci ekonomicznej przedsiêbiorstw. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e odzwierciedlenie rzeczywistoci gospodarczej w ksiêgach rachunkowych stanowi wa¿ny aspekt rozwoju gospodarki w naszym kraju.
Konieczne by³o równie¿ dostosowanie polskiego prawa bilansowego do postanowieñ Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoci rozbudowanych w latach
199499.
W trakcie prac nad nowelizacj¹ starano siê równie¿ wykorzystaæ dowiadczenia z okresu obowi¹zywania ustawy przed nowelizacj¹. Tutaj nale¿y zaliczyæ pojawienie siê nowych zagadnieñ wystêpuj¹cych w ustawie takich jak
fuzje przedsiêbiorstw, inwestycje kapita³owe czy te¿ postanowienia dotycz¹ce umów d³ugotrwa³ych oraz wyranego rozgraniczenia pojêcia leasingu
finansowego i obowi¹zku umieszczania go w ksiêgach rachunkowych leasigobiorcy.
Du¿e znaczenia dla sektora ma³ych i rednich podmiotów maj¹ równie¿ pewne
uproszczenia zastosowane w ustawie. Mowa tu o uproszczeniach dotycz¹cych
inwentaryzacji w wietle zniesienia w znowelizowanej ustawie obowi¹zku potwierdzania sald oraz dostosowaniu rocznych sprawozdañ finansowych ze wzglêdu na
potrzeby ich analizy.
Niezwykle istotne jest wprowadzenie w nowelizacji swoistego s³ownika definicji
uwzglêdniaj¹cego zarówno podstawowe pojêcia zawarte w bilansie jednostki, jak
aktywa, aktywa trwa³e, aktywa finansowe, aktywa pieniê¿ne, zobowi¹zania, przychody i zyski, koszty i straty, po bardziej wyrafinowane jak sprawowanie kontroli, sprawowanie wspó³kontroli nad jednostk¹, konsolidacjê, wartoæ godziw¹ czy
metodê praw w³asnoci. Lista uzupe³nionego i sprecyzowanego s³ownika obejmuje 47 pozycji.
Dziêki nowelizacji mamy do dyspozycji nowoczesn¹ ustawê zdecydowanie bardziej zbli¿on¹ do praktycznego zastosowanie zgodnie z ¿yciem gospodarczym
realizowanym w przedsiêbiorstwach.

!

3.

Rodzaj i zakres proponowanych zmian

Na wstêpie nale¿y podkreliæ ewolucyjny charakter zmian w ustawie. Jej zakres
obejmuje:
 wzbogacenie definicji,
 uproszczenia dotycz¹ce inwentaryzacji,
 zmianê wzorców sprawozdañ,
 dostosowanie zasad rachunkowoci do wymogów ery komputerowej.

3.1 Definicje
Nowelizacja ustawy precyzuje podstawowe pojêcia dotycz¹ce sk³adowych czêci
sprawozdañ finansowych dostosowuj¹c je do postanowieñ Miêdzynarodowych
Standardów Rachunkowoci. Co za tym idzie w oczywisty sposób maja one wp³yw
na kszta³t ksi¹g rachunkowych dostosowanych do znowelizowanych przepisów.
Efektem nowelizacji jest wprowadzenie 33 nowych definicji. Najwiêksz¹ grupê
objêt¹ regulacjami jest zaczerpniêta z Miêdzynarodowych standardów rachunkowoci ze Stanów Zjednoczonych definicja zasobów maj¹tkowych maj¹cych wp³yw
na przysz³e korzyci przedsiêbiorstwa.
Do grupy tej nale¿y równie¿ zaliczyæ definicje obejmuj¹ce pasywn¹ stronê bilansu jednostki ze wzglêdu na ich wp³yw na wykorzystanie obecnych lub przysz³ych
aktywów przedsiêbiorstwa. I tak:
3.1.1 Aktywa i Zobowi¹zania
Aktywa  s¹ to kontrolowane przez jednostkê zasoby maj¹tkowe o wiarygodnie
okrelonej wartoci, powsta³e w wyniku przesz³ych zdarzeñ, które spowoduj¹ w przysz³oci wp³yw do jednostki korzyci ekonomicznych(Art. 3 Ust.1 pkt 12 Ustawy).
Aktywa trwa³e  s¹ to aktywa trwa³e jednostki, które nie s¹ zaliczane do aktywów obrotowych o których mowa w pkt 18 (Art. 3 Ust.1 pkt 13 Ustawy).
Wartoci niematerialnych i prawnych1  s¹ to, z zastrze¿eniem pkt 17 (inwestycje), nabyte przez jednostkê, zaliczane do aktywów trwa³ych, prawa maj¹tkowe nadaj¹ce siê do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekoJednostki, które przed wejciem ustawy w ¿ycie zaliczy³y do wartoci niematerialnych i prawnych koszty organizacji, a które nie dokona³y w ca³oci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od tych wartoci, pozosta³¹ kwotê zaliczaj¹ do rozliczeñ miêdzyokresowych i rozliczaj¹ wed³ug dotychczasowych zasad.
1

"

nomicznej u¿ytecznoci d³u¿szym ni¿ rok, przeznaczone do u¿ywania na potrzeby jednostki, a w szczególnoci:
a) autorskie prawa maj¹tkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów u¿ytkowych
oraz zdobniczych,
c) know-how.
W przypadku wartoci niematerialnych i prawnych oddanych do u¿ywania na
podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innej umowy o podobnym charakterze,
wartoci niematerialne i prawne zalicza siê do aktywów trwa³ych jednej ze stron
umowy, zgodnie z warunkami okrelonymi w ust. 4. Do wartoci niematerialnych
i prawnych zalicza siê równie¿ nabyt¹ wartoæ firmy oraz koszty zakoñczonych
prac rozwojowych ( Art. 3 Ust.1 pkt 14 Ustawy)
Zakres przedmiotowy tej definicji zosta³ zawê¿ony w porównaniu do dotychczas
obowi¹zuj¹cych przepisów. Z obecnie obowi¹zuj¹cej definicji zosta³y wykluczone wieczyste prawa u¿ytkowania gruntu oraz spó³dzielcze prawa w³asnoci do
lokalu mieszkalnego i u¿ytkowego, które obecnie nale¿y klasyfikowaæ w grupie
rodków trwa³ych.
rodki trwa³e  s¹ to, z zastrze¿eniem pkt 17 (inwestycje), rzeczowe aktywa
trwa³e i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej u¿ytecznoci
d³u¿szym ni¿ rok, kompletne, zdatne do u¿ytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza siê do nich w szczególnoci:
a) nieruchomoci  w tym grunty, prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a tak¿e bêd¹ce odrêbn¹ w³asnoci¹ lokale, spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spó³dzielcze prawo do lokalu
u¿ytkowego,
b) maszyny, urz¹dzenia, rodki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych rodkach trwa³ych,
d) inwentarz ¿ywy.
rodki trwa³e oddane do u¿ywania na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub
innej umowy o podobnym charakterze zalicza siê do aktywów trwa³ych jednej ze
stron umowy, zgodnie z warunkami okrelonymi w ust. 4, (Art. 3 Ust.1 pkt 15
Ustawy)
Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w przypadku zasobów nale¿¹cych do grupy
rodków trwa³ych, o ile nie s¹ wykorzystywane na potrzeby jednostki, wówczas
nale¿y je zaliczyæ do inwestycji d³ugotrwa³ych. Druga, nowa rzecz w tej grupie
zasobów to pojawienie siê nowych pozycji takich jak prawo wieczystego u¿ytkowania gruntów oraz w³asnociowego prawa do lokali mieszkalnych i u¿ytkowych.
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rodki trwa³e w budowie  s¹ to zaliczane do aktywów trwa³ych rodki trwa³e
w okresie ich budowy, monta¿u lub ulepszenia ju¿ istniej¹cego rodka trwa³ego,
(Art. 3 Ust.1 pkt 16 Ustawy).
Definicja ta zastêpuje dotychczas wystêpuj¹ce pojêcie inwestycji rozpoczêtych.
Inwestycje  s¹ to aktywa nabyte w celu osi¹gniêcia korzyci ekonomicznych
wynikaj¹cych z przyrostu wartoci tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udzia³ów w zyskach) lub innych po¿ytków,
w tym równie¿ z transakcji handlowej, a w szczególnoci aktywa finansowe oraz
te nieruchomoci i wartoci niematerialne i prawne, które nie s¹ u¿ytkowane
przez jednostkê, lecz zosta³y nabyte w celu osi¹gniêcia tych korzyci. W przypadku zak³adów ubezpieczeñ przez inwestycje rozumie siê lokaty, (Art. 3 Ust.1
pkt 17 Ustawy).
Aktywa obrotowe  s¹ to te czêci aktywów jednostki, które w przypadku:
a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 (rzeczowe aktywa obrotowe)
 s¹ przeznaczone do zbycia lub zu¿ycia w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia bilansowego lub w ci¹gu normalnego cyklu operacyjnego w³aciwego dla danej dzia³alnoci, je¿eli trwa on d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy,
b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 (aktywa finansowe)  s¹ p³atne
i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia bilansowego lub od daty ich za³o¿enia, wystawienia lub nabycia, albo stanowi¹ aktywa pieniê¿ne,
c) nale¿noci krótkoterminowych  obejmuj¹ ogó³ nale¿noci z tytu³u dostaw
i us³ug oraz ca³oæ lub czêæ nale¿noci z innych tytu³ów nie zaliczonych do
aktywów finansowych, a które staj¹ siê wymagalne w ci¹gu 12 miesiêcy od
dnia bilansowego,
d) rozliczeñ miêdzyokresowych  trwaj¹ nie d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy od dnia bilansowego, (Art. 3 Ust.1 pkt 18 Ustawy).
Rzeczowe aktywa obrotowe  s¹ to materia³y nabyte w celu zu¿ycia na w³asne
potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkê produkty gotowe (wyroby i us³ugi) zdatne do sprzeda¿y lub w toku produkcji, pó³produkty oraz towary nabyte w celu odprzeda¿y w stanie nieprzetworzonym, (Art. 3 Ust.1 pkt 19
Ustawy).
Zobowi¹zania  s¹ to wynikaj¹ce z przesz³ych zdarzeñ obowi¹zek wykonania
wiadczeñ o wiarygodnie okrelonej wartoci, które spowoduj¹ wykorzystanie ju¿
posiadanych lub przysz³ych aktywów jednostki, (Art. 3 Ust.1 pkt 20 Ustawy).
Rezerwy  s¹ to zobowi¹zania, których termin wymagalnoci lub kwota nie s¹
pewne, (Art. 3 Ust.1 pkt 21 Ustawy).
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Zobowi¹zania krótkoterminowe  rozumie siê przez to ogó³ zobowi¹zañ z tytu³u
dostaw i us³ug, a tak¿e ca³oæ lub tê czêæ pozosta³ych zobowi¹zañ, które staj¹ siê
wymagalne w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia bilansowego, (Art. 3 Ust.1 pkt 22 Ustawy).
Aktywa finansowe  s¹ to aktywa pieniê¿ne, instrumenty kapita³owe wyemitowane przez inne jednostki, a tak¿e wynikaj¹ce z kontraktu prawo do otrzymania
aktywów pieniê¿nych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inn¹
jednostk¹ na korzystnych warunkach(Art. 3 Ust.1 pkt 24 Ustawy).
Aktywa pieniê¿ne  s¹ to aktywa w formie krajowych rodków p³atniczych, walut
obcych i dewiz. Do aktywów pieniê¿nych zalicza siê równie¿ inne aktywa finansowe, w tym w szczególnoci naliczone odsetki od aktywów finansowych. Je¿eli aktywa te s¹ p³atne lub wymagalne w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub za³o¿enia (lokaty), to na potrzeby rachunku przep³ywów
pieniê¿nych zalicza siê je do rodków pieniê¿nych, chyba ¿e ujmuje siê je w przep³ywach z dzia³alnoci inwestycyjnej (lokacyjnej), (Art. 3 Ust.1 pkt 25 Ustawy).
Zobowi¹zania finansowe  rozumie siê przez to zobowi¹zanie jednostki do wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inn¹
jednostk¹, na niekorzystnych warunkach, (Art. 3 Ust.1 pkt 27 Ustawy).
Zobowi¹zania warunkowe  s¹ to obowi¹zek wykonania wiadczeñ, których
powstanie jest uzale¿nione od zaistnienia okrelonych zdarzeñ, (Art. 3 Ust.1 pkt
28 Ustawy).
Aktywa netto  rozumie siê przez to aktywa jednostki pomniejszone o zobowi¹zania, odpowiadaj¹ce wartociowo kapita³owi (funduszowi) w³asnemu, (Art. 3
Ust.1 pkt 29 Ustawy).
Warto zauwa¿yæ w s³owniczku nie stosuje siê pojêcia Maj¹tek.
W odróznieniu od wczeniej obowi¹zuj¹cych klasyfikacji, nowelizacja uporz¹dkowa³a podzia³ aktywów na krótko i d³ugoterminowe. Ta zmiana wprowadzi³a
koniecznoæ oceny terminu wymagalnoci w stosunku do wszystkich sk³adników
zarówno aktywów, jak i pasywów  co w poprzednio obowi¹zuj¹cej Ustawie by³o
konieczne tylko co do niektórych pozycji. Doprecyzowanie pojêæ pozwala równie¿ na precyzyjne ustalenie i zakwalifikowanie sk³adników do pozycji krótkoterminowych co w poprzedniej ustawie by³o dosyæ p³ynne.
Zastosowane definicje w znowelizowanej ustawie opieraj¹ siê na za³o¿eniach koncepcyjnych Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoci zgodnie, z którymi
kwalifikacja zasobów i ujêcie ich w ksiêgach, a nastêpnie w Bilansie jednostki
jest uzale¿nione od spe³nienia trzech warunków:
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 zasoby musz¹ byæ kontrolowane przez jednostkê (istotna jest kontrola a nie
w³asnoæ, tak wiêc nie jest jedynie konieczne posiadanie tytu³u w³asnoci. Kryterium wystarczaj¹cym mo¿e byæ ograniczenie przez jednostkê na drodze prawnej dostêpu do korzyci osobom trzecim w drodze np leasingu),
 z przewidywañ wynika, ¿e jednostka w przysz³oci osi¹gnie korzyci ekonomiczne (mog¹ to byæ korzyci osi¹gniête w wyniku procesu produkcji, sprzeda¿y, ale równie¿ korzyci wynikaj¹ce z zamiany na inne aktywa lub s³u¿¹ce
do regulacji zobowi¹zañ),
 jest mo¿liwe wiarygodne okrelenie wartoci zasobów.
Ten ostatni z warunków wydaje siê byæ najtrudniejszym z warunków do ustalenia. Trudnoæ ta jest zwi¹zana z koniecznoci¹ okrelenia czy jednostka osi¹gnie
korzyci ekonomiczne w zwi¹zku z posiadaniem zasobu czy te¿ nie. Dobrym przyk³adem jest tutaj maszyna produkcyjna uczestnicz¹ca w procesie produkcyjnym.
Dopóki uczestniczy w procesie produkcji jej wartoæ stanowi wartoæ zakupu
pomniejszona o kwotê umorzenia. W przypadku kiedy proces produkcyjny zostanie zaprzestany, nale¿y zweryfikowaæ czy maszyna mo¿e zostaæ wykorzystana
w przysz³oci czy te¿ nale¿y uznaæ, ¿e jej wartoæ stanowi jedynie wartoci kwoty uzyskanej w wyniku utylizacji maszyny. Ten ostatni wymóg powoduje równie¿, ¿e niektórych zasobów firmy nie da siê uj¹æ w ksiêgach rachunkowych przedsiêbiorstwa z powodu braku mo¿liwoci wyceny zasobu. Dotyczy to na przyk³ad
znaku firmowego  marki firmy.
Warto te¿ nawi¹zaæ do pierwszego kryterium, a mianowicie koniecznoæ sprawowania kontroli nad zasobem przez jednostkê. Przepis ten nawi¹zuje do zawartego
w MSR 22, w której mówi siê, ¿e kontrola to zdolnoæ kierowania polityk¹ finansow¹ i operacyjn¹ jednostki gospodarczej w celu czerpania korzyci wynikaj¹cych z jej dzia³alnoci. Jak wczeniej zosta³o nadmienione definicja bezporednio
zosta³a zaczerpniêta z przepisów amerykañskiego GAAP, w którym jest mowa
o aktywach zaanga¿owanych.2
Na podsumowanie tej czêci definicji warto pamiêtaæ, ¿e wszystkie sk³adniki nale¿¹ce do tej grupy ³¹czy wspólny mianownik, a mianowicie definicja zawarta
w art. 3 ust.1 pkt 12. Ta definicja zawiera ogólne wytyczne okrelaj¹ce klasyfikacjê poszczególnych pozycji aktywów i pozwala jednostce na klasyfikacje zgodnie ze znaczeniem przytoczonego artyku³u.

2 J.R. Williams, Miller Gaap Guide 2000: Restatement and Analysis of current FASB Standards,
Harcourt Professionals Publishing, San Diego 2000 s. 1204
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3.1.2 Pozosta³e nowe pojêcia i definicjê w Ustawie
Obok wymienionych w grupie Aktywów i zobowi¹zañ nowych pojêæ i definicji
(a tak¿e ich znacz¹cych modyfikacji jak w przypadku wartoci niematerialnych
i prawnych) nowelizacja przynios³a równie¿ uregulowania innych terminów:
udzia³y lub udzia³owcy  rozumie siê przez to równie¿ odpowiednio akcje lub
akcjonariuszy, (Art. 3 Ust.1 pkt 4 Ustawy),
krajowe rodki p³atnicze, waluty obce i dewizy  s¹ to krajowe rodki p³atnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa dewizowego,
(Art. 3 Ust.1 pkt 5 Ustawy),
okres sprawozdawczy  jest to okres, za który sporz¹dza siê sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustaw¹ lub inne sprawozdania sporz¹dzone na podstawie ksi¹g rachunkowych, (Art. 3 Ust.1 pkt 8 Ustawy),
przyjête zasady (polityka) rachunkowoci  s¹ to wybrane i stosowane przez
jednostkê, odpowiednie do jej dzia³alnoci, rozwi¹zania dopuszczone przepisami
ustawy i zapewniaj¹ce wymagan¹ jakoæ sprawozdañ finansowych, (Art. 3 Ust.1
pkt 11 Ustawy),
instrumenty finansowe  jest to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów
finansowych u jednej ze stron i zobowi¹zania finansowego albo instrumentu kapita³owego u drugiej ze stron pod warunkiem, ¿e z kontraktu zawartego miêdzy
dwiema lub wiêcej stronami jednoznacznie wynikaj¹ skutki gospodarcze, bez
wzglêdu na to, czy wykonanie praw lub zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kontraktu
ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. Do instrumentów finansowych nie
zalicza siê w szczególnoci:
a) rezerw i aktywów z tytu³u odroczonego podatku dochodowego,
b) umów o gwarancje finansowe, które ustalaj¹ wykonanie obowi¹zków z tytu³u
udzielonej gwarancji, w formie zap³acenia kwot odpowiadaj¹cych stratom poniesionym przez beneficjanta na skutek niesp³acenia wierzytelnoci przez d³u¿nika w wymaganym terminie,
c) umów o przeniesienie praw z papierów wartociowych w okresie pomiêdzy
terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów wartociowych w okrelonym terminie, równie¿ wtedy,
gdy przeniesienie tych praw nastêpuje w formie zapisu na rachunku papierów
wartociowych, prowadzonym przez podmiot upowa¿niony na podstawie odrêbnych przepisów,
d) aktywów i zobowi¹zañ z tytu³u programów, z których wynikaj¹ udzia³y pracowników oraz innych osób zwi¹zanych z jednostk¹ w jej kapita³ach,
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e) umów po³¹czenia spó³ek, z których wynikaj¹ obowi¹zki okrelone w art. 44b
ust. 9, (Art. 3 Ust.1 pkt 23 Ustawy),
instrumenty kapita³owe  s¹ to kontrakty, z których wynika prawo do maj¹tku
jednostki, pozosta³ego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a tak¿e zobowi¹zanie siê jednostki do wyemitowania lub dostarczenia w³asnych instrumentów kapita³owych, a w szczególnoci udzia³y, opcje na akcje w³asne lub warranty, (Art. 3 Ust.1 pkt 26 Ustawy),
przychody i zyski  s¹ to uprawdopodobnione powsta³e w okresie sprawozdawczym korzyci ekonomiczne, o wiarygodnie okrelonej wartoci, w formie zwiêkszenia wartoci aktywów albo zmniejszenia wartoci zobowi¹zañ, które doprowadz¹ do wzrostu kapita³u w³asnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny
sposób ni¿ wniesienie rodków przez udzia³owców lub w³acicieli, (Art. 3 Ust.1
pkt 30 Ustawy),
koszty i straty  s¹ to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyci ekonomicznych, o wiarygodnie okrelonej wartoci, w formie
zmniejszenia wartoci aktywów albo zwiêkszenia wartoci zobowi¹zañ i rezerw,
które doprowadz¹ do zmniejszenia kapita³u w³asnego lub zwiêkszenia jego niedoboru w inny sposób ni¿ wycofanie rodków przez udzia³owców lub w³acicieli,
(Art. 3 Ust.1 pkt 31 Ustawy),
sprawowanie kontroli nad inn¹ jednostk¹  jest to zdolnoæ jednostki do kierowania polityk¹ finansow¹ i operacyjn¹ innej jednostki, w celu osi¹gania korzyci
ekonomicznych z jej dzia³alnoci, (Art. 3 Ust.1 pkt 34 Ustawy),
sprawowanie wspó³kontroli nad inn¹ jednostk¹  jest to zdolnoæ jednostki na
równi z innymi udzia³owcami lub wspólnikami do kierowania polityk¹ finansow¹
i operacyjn¹ innej jednostki, w celu osi¹gania wspólnych ekonomicznych korzyci z jej dzia³alnoci, (Art. 3 Ust.1 pkt 35 Ustawy),
znacz¹cy wp³yw na inn¹ jednostkê  jest to nie maj¹c¹ znamion sprawowania
kontroli lub wspó³kontroli zdolnoæ jednostki do wp³ywania na politykê finansow¹ i operacyjn¹, w tym równie¿ dotycz¹c¹ podzia³u lub pokrycia wyniku finansowego innej jednostki, (Art. 3 Ust.1 pkt 36 Ustawy),
znacz¹cy inwestor  jest to spó³ka handlowa, posiadaj¹ca w innej jednostce  nie
bêd¹cej jednostk¹ zale¿n¹  nie mniej ni¿ 20% g³osów w organie stanowi¹cym tej
jednostki i wywieraj¹c¹ znacz¹cy wp³yw lub sprawuj¹c¹ wspó³kontrolê nad t¹ jednostk¹, przy czym liczbê g³osów ustala siê z zachowaniem zasady okrelonej w pkt 37
lit.a ( spó³ka handlowa posiada porednio lub bezporednio przez udzia³y wiêkszoæ
ogólnej liczby g³osów w organie stanowi¹cym innej jednostki (zale¿nej), tak¿e swe


prawa g³osu zgodnie z wol¹ jednostki dominuj¹cej). Udzia³ w ogólnej liczbie g³osów
mo¿e byæ mniejszy ni¿ 20%, je¿eli inne okolicznoci wskazuj¹ na wywieranie znacz¹cego wp³ywu lub sprawowanie wspó³kontroli, (Art. 3 Ust.1 pkt 38 Ustawy),
jednostka zale¿na  jest to spó³ka handlowa, która kontrolowana jest przez jednostkê dominuj¹c¹ (Art. 3 Ust.1 pkt 39 Ustawy),
jednostka wspó³zale¿na  jest to spó³ka handlowa lub inna jednostka, która jest
wspó³kontrolowana przez jednostkê dominuj¹c¹ lub znacz¹cego inwestora i innych udzia³owców lub wspólników na podstawie statutu, umowy spó³ki lub umowy zawartej na okres d³u¿szy ni¿ rok, (Art. 3 Ust.1 pkt 40 Ustawy),
jednostka stowarzyszona  jest to spó³ka handlowa, na któr¹ znacz¹cy inwestor
wywiera znacz¹cy wp³yw, (Art. 3 Ust.1 pkt 41 Ustawy),
jednostka podporz¹dkowana  jest to jednostka zale¿na, wspó³zale¿na od jednostki dominuj¹cej oraz jednostka stowarzyszona ze znacz¹cym inwestorem, (Art.
3 Ust.1 pkt 42 Ustawy),
jednostka powi¹zana  jest to grupa jednostek obejmuj¹ca jednostkê dominuj¹c¹ lub znacz¹cego inwestora, jednostki zale¿ne, wspó³zale¿ne i stowarzyszone,
(Art. 3 Ust.1 pkt 43 Ustawy),
grupa kapita³owa  jest to jednostka dominuj¹ca wraz z jednostkami zale¿nymi
i nie bêd¹cymi spó³kami handlowymi jednostkami wspó³zale¿nymi, (Art. 3 Ust.1
pkt 44 Ustawy),
konsolidacja  jest to ³¹czenie sprawozdañ finansowych jednostek tworz¹cych
grupê kapita³ow¹ przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdañ finansowych jednostki dominuj¹cej, jednostek zale¿nych i nie bêd¹cych spó³kami handlowymi jednostek wspó³zale¿nych, z uwzglêdnieniem niezbêdnych wy³¹czeñ i korekt (Art. 3 Ust.1 pkt 45 Ustawy),
kapita³y mniejszoci  to ta czêæ aktywów netto jednostki zale¿nej, która nale¿y
do udzia³owców spoza grupy kapita³owej, (Art. 3 Ust.1 pkt 46 Ustawy),
metoda praw w³asnoci  jest to przyjêta przez jednostkê dominuj¹c¹ lub znacz¹cego inwestora metoda wyceny udzia³ów w aktywach netto jednostki podporz¹dkowanej, z uwzglêdnieniem wartoci firmy lub ujemnej wartoci firmy, ustalonych na dzieñ objêcia kontroli, wspó³kontroli, lub wywierania znacz¹cego
wp³ywu. Wartoæ pocz¹tkow¹ udzia³u aktualizuje siê na dzieñ bilansowy, na który sporz¹dza siê sprawozdanie finansowe, o zmiany wartoci aktywów netto jednostki podporz¹dkowanej, jakie nast¹pi³y w okresie sprawozdawczym, wynika

j¹ce zarówno z osi¹gniêtego wyniku finansowego, skorygowanego o odpis raty
wartoci firmy lub ujemnej wartoci firmy przypadaj¹cy na dany okres sprawozdawczy, jak i wszelkie inne zmiany, w tym wynikaj¹ce z rozliczeñ z jednostk¹
dominuj¹c¹ lub znacz¹cym inwestorem. (Art. 3 Ust.1 pkt 47 Ustawy).
Zapoznanie siê z nowymi pojêcia uregulowanymi w ustawie ma kluczowy wp³yw
na kszta³t i zakres merytoryczny ksi¹g rachunkowych w 2002 roku. Zmieni³ siê nie
tylko zakres merytoryczny zawartoci kont, ale równie¿ ich nazewnictwo. To zostanie szerzej omówione w czêci dotycz¹cej sprawozdawczoci. Najwiêksz¹ jednak
uwagê nale¿y powiêciæ grupie Aktywów i Zobowi¹zañ i w ramach aktywów przede
wszystkim Aktywom trwa³ym, gdy¿ tutaj s¹ najwiêksze zmiany w klasyfikacji.
Jak widaæ z powy¿szych definicji nowa ustawa powiêca wiele uwagi kategoriom
odzwierciedlaj¹cym powi¹zania inwestora z jednostk¹, a co z tym jest zwi¹zane
sprawozdawczoci finansowej grup kapita³owych. Odzwierciedla to równie¿ przepis zawarty w MSR 31 dotycz¹cym sprawozdawczoci finansowej we wspólnych
przedsiêwziêciach. Ma to na celu lepsze ni¿ w dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisach odzwierciedlenie sytuacji finansowej grup kapita³owych.
3.1.3 Pojêcia wy³¹czone z nowelizacji Ustawy
Kilka terminów zdefiniowanych w poprzednim kszta³cie Ustawy o rachunkowoci zosta³o trwale wy³¹czone z jej zakresu. Nale¿¹ do nich definicje:
 bieg³ego rewidenta,
 ksi¹g rachunkowych,
 d³u¿nych papierów wartociowych,
 nale¿noci zagro¿onych.
Odrêbne definicje zyska³y w nowelizacji:
 nale¿noci i zobowi¹zania d³ugoterminowe,
 nale¿noci i zobowi¹zania krótkoterminowe.
W miejsce pojêcia waluty obce wprowadzono pojêcie krajowych rodków p³atniczych, walut obcych i dewiz, a pojêcie rodki pieniê¿ne zast¹piono pojêciem aktywa pieniê¿ne

3.2 Zasady prowadzenia ksi¹g rachunkowych
Na ksiêgi rachunkowe, podobnie jak dotychczas sk³adaj¹ siê (Art. 13 Ust.1):
 dziennik,
 konta ksiêgi g³ównej,
 konta ksi¹g pomocniczych,

 zestawienia obrotów i sal kont ksiêgi g³ównej i kont ksi¹g pomocniczych,
 wykaz sk³adników aktywów i pasywów.
Równie¿ tak jak dotychczasowo powinny byæ one prowadzone:
 rzetelnie, bezb³êdnie, sprawdzalnie i na bie¿¹co,
 w jêzyku polskim i w walucie polskiej,
 za lata obrotowe w przekroju okresów sprawozdawczych,
 w Polsce.
3.2.1 Nadrzêdne zasady rachunkowoci
Co do zasad ogólnie obowi¹zuj¹cych ustawa nie przynios³a zasadniczych zmian
w tym zakresie. Raczej nale¿y siê dopatrywaæ podkrelenia w niektórych artyku³ach znaczenia ogólnie znanych i stosowanych w praktyce zasad rachunkowoci.
I tak:
Zasada przewagi treci nad form¹
Nie bez znaczenia ta zasada zosta³a wymieniona na pierwszym miejscu. Jej odzwierciedlenie w Ustawie stanowi bowiem bardzo wa¿n¹ zmianê jakociow¹ w prowadzeniu ksi¹g rachunkowych. Art. 4 Ust. 2 mówi bowiem:
Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje siê w ksiêgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treci¹ ekonomiczn¹.
Zapis ten sankcjonuje wy¿szoæ stanu faktycznego i rzeczywistoci gospodarczej
danego sk³adnika nad przepisami prawa. Zapis ten oznacza, ¿e niektóre z dotychczasowych zapisów traktowane bardzo szczegó³owo znajd¹ siê w ksiêgach rachunkowych w szerszym kontekcie.
Zasada kontynuacji dzia³ania
W sposób bezporedni wyra¿a ja zapis Art. 5 Ust. 2, który mówi:
Przy stosowaniu przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoci przyjmuje siê za³o¿enie, ¿e jednostka bêdzie kontynuowa³a w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oci dzia³alnoæ w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upad³oci, chyba ¿e jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.
Ustalaj¹c zdolnoæ jednostki do kontynuowania dzia³alnoci, kierownik jednostki
uwzglêdnia wszystkie informacje dostêpne na dzieñ sporz¹dzenia sprawozdania
finansowego, dotycz¹ce daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oci, obejmuj¹cej okres
nie krótszy ni¿ jeden rok od dnia bilansowego.
Nowelizacja ustawy podkrela znaczenie zasady kontynuacji dzia³alnoci poprzez
wyznaczenie jako odpowiedzialnej osoby za ustalenie zdolnoci do kontynuacji
kierownika jednostki. Przyjêcie tej zasady w Ustawie ma w oczywisty sposób
wp³yw na wycenê aktywów i pasywów oraz w przypadku wyniku finansowego
ma wp³yw na stosowanie regu³y memoria³u.
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Zasada jasnego i rzetelnego obrazu
Jest wyra¿ona w Art. 4 Ust. 1:
Jednostki obowi¹zane s¹ stosowaæ okrelone ustaw¹ zasady rachunkowoci, rzetelnie i jasno przedstawiaj¹c sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹ oraz wynik finansowy.
Wprowadzenie tego zapisu do Ustawy implikuje obowi¹zek ujawniania w mo¿liwie najszerszym zakresie wszystkich informacji, jakie s¹ znane jednostce, które
mog¹ mieæ wp³yw na rzetelne przedstawienie obrazu jednostki.
Zasada memoria³u
Jest zawarta w Art. 6 Ust. 1
W ksiêgach rachunkowych jednostki nale¿y uj¹æ wszystkie osi¹gniête, przypadaj¹ce na jej rzecz przychody i obci¹¿aj¹ce j¹ koszty zwi¹zane z tymi przychodami
dotycz¹ce danego roku obrotowego, niezale¿nie od terminu ich zap³aty.
Ujmowanie w ksiêgach rachunkowych przedsiêbiorstwa zdarzeñ gospodarczych
niezale¿nie od faktu ich zap³aty nie stanowi nic nowego. Warto jednak powi¹zaæ
t¹ zasadê z umowami d³ugoterminowymi wprowadzonymi przez ustawê. Zgodnie
bowiem z MSR 22 sprawozdanie finansowe zgodnie z zasad¹ memoria³u ma dostarczyæ odbiorcom równie¿ informacji na temat transakcji, co do których ci¹¿y
na jednostce obowi¹zek zap³aty pieniê¿nej w przysz³oci, a tak¿e transakcji, w których jednostka jest w posiadaniu zasobów, za które w przysz³oci otrzyma rodki
pieniê¿ne.
Zasada ostro¿nej wyceny
Zasadê ostro¿nej wyceny odzwierciedla Art. 7
1. Poszczególne sk³adniki aktywów i pasywów wycenia siê stosuj¹c rzeczywicie
poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady
ostro¿noci. W szczególnoci nale¿y w tym celu w wyniku finansowym, bez wzglêdu na jego wysokoæ, uwzglêdniæ:
1) zmniejszenia wartoci u¿ytkowej lub handlowej sk³adników aktywów, w tym
równie¿ dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
2) (skrelony),
3) wy³¹cznie niew¹tpliwe pozosta³e przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
4) wszystkie poniesione pozosta³e koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
5) rezerwy na znane jednostce ryzyko, gro¿¹ce straty oraz skutki innych zdarzeñ.
2. Zdarzenia, o których mowa w ust. 1, nale¿y uwzglêdniæ tak¿e wtedy, gdy zostan¹ one ujawnione miêdzy dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywicie
nastêpuje zamkniêcie ksi¹g rachunkowych.
3. Wartoæ poszczególnych sk³adników aktywów i pasywów, przychodów i zwi¹zanych z nimi kosztów, jak te¿ zysków i strat nadzwyczajnych ustala siê oddzielnie. Nie mo¿na kompensowaæ ze sob¹ wartoci ró¿nych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów zwi¹zanych z nimi oraz zysków i strat
nadzwyczajnych.
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Zasada ostro¿nej wyceny ma na celu prawid³owe i rzetelne odzwierciedlenie obrazu ekonomicznego jednostki w warunkach zmieniaj¹cego siê otoczenia i koniunktury. Nie oznacza ona jednak swobody do zani¿ania wartoci sk³adników
przedsiêbiorstwa, nadmiernego tworzenia rezerw, gdy¿ by³oby to nie zgodne
z rzetelnym przedstawieniem obrazu jednostki.
Zasada istotnoci
Bezporednio wyra¿a tê zasadê zapis Art. 4 Ust. 4 Ustawy:
Jednostka mo¿e w ramach przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowaæ
uproszczenia, je¿eli nie wywiera to istotnie ujemnego wp³ywu na realizacjê obowi¹zku okrelonego w Ust. 1.
Prezentowane informacje mog¹ byæ uproszczone w taki sposób, aby ich pominiêcie lub uproszczenie nie mia³o wp³ywu na decyzje gospodarcze podejmowane
przez odbiorców sprawozdania. Przyjêto uregulowania zgodne z MSR 30
Zasada kompletnoci
Odzwierciedla j¹ zapis Art. 20 Ust. 1:
Do ksi¹g rachunkowych okresu sprawozdawczego nale¿y wprowadziæ, w postaci
zapisu, ka¿de zdarzenie, które nast¹pi³o w tym okresie sprawozdawczym.
W celu prawid³owego i rzetelnego odzwierciedlenia sytuacji ekonomicznej jednostki, w ksiêgach rachunkowych nale¿y zawrzeæ wszelkie zdarzenia. Zasada
kompletnoci nie wyklucza stosowania zasady przewagi treci na form¹ tam gdzie
jest to mo¿liwe.
Zasada wspó³miernoci
To Art. 6 Ust. 2 Ustawy:
Dla zapewnienia wspó³miernoci przychodów i zwi¹zanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane bêd¹ koszty lub
przychody dotycz¹ce przysz³ych okresów oraz przypadaj¹ce na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zosta³y poniesione.
Celem tej zasady jest zapewnienie porównywalnoci danych w okresie sprawozdawczym, a co za tym idzie prawid³owa prezentacja wyniku finansowego jednostki
Zasada zakazu kompensaty
Zawarta w Art. 7 Ust. 3
Wartoæ poszczególnych sk³adników aktywów i pasywów, przychodów i zwi¹zanych z nimi kosztów, jak te¿ zysków i strat nadzwyczajnych ustala siê oddzielnie.
Nie mo¿na kompensowaæ ze sob¹ wartoci ró¿nych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów zwi¹zanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych.
Zasada ma na celu zapewnienie czystoci obrotów w ksiêgach rachunkowych co
do poszczególnych pozycji aktywów i pasywów. Nale¿y j¹ cile stosowaæ w po#

wi¹zaniu z zasad¹ memoria³u. Zakaz kompensaty dotyczy jedynie pozycji w kategoriach rachunku wyników i bilansu, a nie przep³ywów pieniê¿nych.
Zasada ci¹g³oci
Zasada ci¹g³oci jest wyra¿ona w Art. 5 Ust. 1 Ustawy:
Przyjête zasady (politykê) rachunkowoci nale¿y stosowaæ w sposób ci¹g³y, dokonuj¹c w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym tak¿e dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporz¹dzania
sprawozdañ finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikaj¹ce
by³y porównywalne. Wykazane w ksiêgach rachunkowych na dzieñ ich zamkniêcia stany aktywów i pasywów nale¿y uj¹æ w tej samej wysokoci, w otwartych na
nastêpny rok obrotowy ksiêgach rachunkowych.
Zasada ma dwa cele do spe³nienia. Po pierwsze ma zapewniæ odbiorcom ci¹g³y,
okresowy dostêp do informacji na temat przedsiêbiorstwa, a po drugie ma na celu
zapewniæ porównywalnoæ danych w poszczególnych okresach sprawozdawczych
3.2.2 Wymogi ustawowe  polityka rachunkowoci
Zgodnie z przyjêt¹ nowelizacj¹ ustawy o rachunkowoci jednym z wymogów,
które obejmuje rachunkowoæ jednostki s¹ przyjête zasady (polityka) rachunkowoci (Art. 4 Ust. 3).
W nowelizacji ustawy zosta³y okrelony szczegó³owo zasady prowadzenia ksi¹g
rachunkowych. Dotyczy to równie¿ regulacji wspomnianej wy¿ej polityki rachunkowoci. Okrela je zapis Art. 10 Ust.1:
Jednostka powinna posiadaæ dokumentacjê opisuj¹c¹ w jêzyku polskim przyjête
przez ni¹ zasady (politykê) rachunkowoci, a w szczególnoci dotycz¹ce:
1) okrelenia roku obrotowego i wchodz¹cych w jego sk³ad okresów sprawozdawczych,
2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,
3) sposobu prowadzenia ksi¹g rachunkowych, w tym co najmniej:
a) zak³adowego planu kont, ustalaj¹cego wykaz kont ksiêgi g³ównej, przyjête
zasady klasyfikacji zdarzeñ, zasady prowadzenia kont ksi¹g pomocniczych
oraz ich powi¹zania z kontami ksiêgi g³ównej,
b) wykazu ksi¹g rachunkowych, a przy prowadzeniu ksi¹g rachunkowych przy
u¿yciu komputera  wykazu zbiorów danych tworz¹cych ksiêgi rachunkowe
na komputerowych nonikach danych z okreleniem ich struktury, wzajemnych powi¹zañ oraz ich funkcji w organizacji ca³oci ksi¹g rachunkowych
i w procesach przetwarzania danych,
c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksi¹g rachunkowych przy u¿yciu komputera  opisu systemu informatycznego, zawieraj¹cego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zale¿noci od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych
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zasad ochrony danych, w tym w szczególnoci metod zabezpieczenia dostêpu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto okrelenie wersji oprogramowania i daty rozpoczêcia jego eksploatacji,
4) systemu s³u¿¹cego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów ksiêgowych,
ksi¹g rachunkowych i innych dokumentów stanowi¹cych podstawê dokonanych
w nich zapisów.
Nowoci wystêpuj¹ce w tej czêci ustawy to przede wszystkim obowi¹zek okrelenia roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych, jak równie¿ sposobów
wyceny aktywów i pasywów oraz metod ustalenia wyniku finansowego przedsiêbiorstwa. W przypadku gdy brak jest uregulowañ co do sposobu prowadzenia
ksi¹g rachunkowych w ustawie zapis art. 10 ust. 3 pozwala na odwo³anie siê do
krajowych a nastêpnie do miêdzynarodowych standardów rachunkowoci.
Nowoci¹ w dotychczasowych przepisach jest zdefiniowanie pojêcia dnia rozpoczêcia dzia³alnoci na pierwszy dzieñ wyst¹pienia zdarzenia maj¹cego skutki finansowe lub kapita³owe. Art. 12 ust. 1 dok³adnie precyzuje w jakim momencie
nale¿y otworzyæ ksiêgi rachunkowe:
Ksiêgi rachunkowe otwiera siê:
1) na dzieñ rozpoczêcia dzia³alnoci, którym jest dzieñ pierwszego zdarzenia wywo³uj¹cego skutki o charakterze maj¹tkowym lub finansowym,
2) na pocz¹tek ka¿dego nastêpnego roku obrotowego,
3) na dzieñ zmiany formy prawnej, z zastrze¿eniem ust. 3,
4) na dzieñ wpisu do rejestru po³¹czenia jednostek lub podzia³u jednostki, powoduj¹cych powstanie nowej jednostki (jednostek),
5) na dzieñ rozpoczêcia likwidacji lub wszczêcia postêpowania upad³ociowego 
w ci¹gu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeñ.
Ksiêgi rachunkowe zamyka siê:
1) na dzieñ koñcz¹cy rok obrotowy,
2) na dzieñ zakoñczenia dzia³alnoci jednostki, w tym równie¿ jej sprzeda¿y i zakoñczenia likwidacji lub postêpowania upad³ociowego,
3) na dzieñ poprzedzaj¹cy zmianê formy prawnej, z zastrze¿eniem ust. 3,
4) w jednostce przejmowanej na dzieñ przejêcia jednostki przez inn¹ jednostkê,
5) na dzieñ poprzedzaj¹cy dzieñ podzia³u lub po³¹czenia jednostek, je¿eli w wyniku po³¹czenia powstaje nowa jednostka,
6) na dzieñ poprzedzaj¹cy dzieñ postawienia jednostki w stan likwidacji lub upad³oci,
7) na inny dzieñ bilansowy okrelony odrêbnymi przepisami  nie póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia zaistnienia tych zdarzeñ.
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Nale¿y tutaj zwróciæ uwagê na dosyæ istotn¹ zmianê, któr¹ wprowadza art. 12
ust.3 dotycz¹cy mo¿liwoci zwolnienia z obowi¹zku otwierania i zamykania ksi¹g
rachunkowych w przypadku przekszta³cania spó³ek kapita³owych oraz w przypadkach po³¹czenia podmiotów rozliczanego metod¹ ³¹czenia udzia³ów.
Zestawienie sald zgodnie z nowelizacj¹ powinny byæ sporz¹dzane nie rzadziej ni¿
na koniec miesi¹ca i powinno byæ ono zgodne z obrotami dziennika (art. 18 ust 1.).
W tym przepisie zawarta jest jednak pewna niespójnoæ. Otó¿ z jednej strony istnieje mo¿liwoæ dowolnego definiowania okresów sprawozdawczych wyra¿ona
w art. 10. ust 1. Z drugiej jednak art. 18 ust. 1 wymusza na jednostce tak¹ organizacjê ksi¹g rachunkowych aby by³o mo¿liwe co najmniej miesiêczne sporz¹dzanie wydruku obrotów i sald.
W nowelizacji zosta³y równie¿ uszczegó³owione zasady prowadzenia ksi¹g rachunków przy zastosowaniu technik informatycznych. Temu zagadnieniu zosta³
powiêcony oddzielny rozdzia³ niniejszego poradnika.

3.3 Inwentaryzacja
Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
przedsiêbiorstwa w celu sprawdzenia i skorygowania zapisów ewidencji ksiêgowej. Wprowadzenie zagadnienia inwentaryzacji do zapisów ustawy podkrela wagê
jaka przywi¹zuje siê do urealnienia w sprawozdaniach finansowych wartoci aktywów i pasywów oraz kompletnoci zasobów przedsiêbiorstwa.
Dotychczasowa praktyka dotycz¹ca inwentaryzacji powodowa³a, ¿e niektóre
metody jej przeprowadzania by³y po pierwsze nie zawsze potrzebne, a po drugie
kosztowne. Nowelizacja ustawy w tym zakresie mia³a na celu obni¿enie kosztów
inwentaryzacji.
Art. 26 wymienia trzy metody przeprowadzenia inwentaryzacji:
 metod¹ spisu z natury  dla aktywów rzeczowych, rodków pieniê¿nych oraz
papierów wartociowych,
 metod¹ uzyskania pisemnego potwierdzenia stanu aktywów od kontrahentów
 dla aktywów finansowych,
 metod¹ porównania zarejestrowanych zapisów w ksiêgach z odpowiednimi
dokumentami ród³owymi  patrz pkt 3.
Co do niektórych pozycji wy³¹czono obowi¹zek dokonywania inwentaryzacji.
Dotyczy to sk³adników w³asnych aktywów, które co do zasady nie s¹ objête wycen¹ bilansow¹. Znajd¹ siê w tej grupie na przyk³ad nie zaliczone do rodków
trwa³ych przedmioty niskocenne o wartoci poni¿ej 3 500 PLN, jak równie¿ zobowi¹zañ z kontrahentami za wyj¹tkiem rachunków bankowych, przechowywanych przez inne jednostki, nale¿noci, po¿yczek oraz powierzonych w³asnych
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sk³adników aktywów. Konsekwencj¹ zniesienia ustawowego obowi¹zku inwentaryzacji ci¹g³ej jest brak obowi¹zku spisywania w ci¹gu roku towarów, materia³ów oraz opakowañ w jednostkach posiadaj¹cych rozbudowan¹ strukturê detaliczn¹. Obecnie obowi¹zek spisu z natury w takich jednostkach nastêpuje w ci¹gu
ostatniego kwarta³u roku obrotowego.
Art. 26 ust.1 pkt 3 wprowadzi³ równie¿ mo¿liwoæ przeprowadzenia inwentaryzacji droga weryfikacji aktywów we wszystkich tych przypadkach, dla których
przeprowadzenie inwentaryzacji drog¹ spisu z natury z uzasadnionych przyczyn
nie jest mo¿liwe:
rodków trwa³ych, do których dostêp jest znacznie utrudniony, gruntów, nale¿noci spornych i w¹tpliwych, a w bankach równie¿ nale¿noci zagro¿onych, nale¿noci i zobowi¹zañ wobec osób nie prowadz¹cych ksi¹g rachunkowych, z tytu³ów
publicznoprawnych, a tak¿e aktywów i pasywów nie wymienionych w pkt 1 i 2 oraz
wymienionych w pkt 1 i 2, je¿eli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie by³o mo¿liwe  drog¹ porównania danych ksi¹g
rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartoci tych
sk³adników. (Art. 26 Ust. 1 pkt 3)
Znowelizowana ustawa nie sprecyzowa³a nastêpuj¹cych zagadnieñ:
 dopisywania drobnych kwot nale¿noci i zobowi¹zañ w ciê¿ar pozosta³ych
przychodów lub kosztów operacyjnych,
 zasad dokonywania kompensat niedoborów z nadwy¿kami,
 wyceny roszczeñ w stosunku do osób odpowiedzialnych na powstanie niedoboru.
Kolejn¹ wa¿n¹ kwesti¹ jest zapis art. 26 pkt 4. Nale¿y zwróciæ tutaj uwagê na
fakt, ¿e w myl znowelizowanej ustawy nie ma ju¿ mo¿liwoci do odst¹pienia od
inwentaryzacji w drodze pisemnej umowy w przypadku po³¹czenia lub podzia³u
spó³ek kapita³owych.
W jednostkach, w których dokonano inwentaryzacji w okresie przed wejciem
Ustawy w ¿ycie obowi¹zek inwentaryzacji dotyczy wy³¹cznie uwzglêdniania zmian
wprowadzonych przez nowelizacje, o ile przeprowadzona inwentaryzacja zosta³a
dokonana prawid³owo i rzetelnie to znaczy z zachowaniem zasad inwentaryzacji,
do których nale¿¹:
 zasada rzetelnoci i dok³adnoci,
 zasada czêstotliwoci i terminowoci,
 zasada kolejnych czynnoci (procedura dowodów),
 zasada podwójnego sprawdzianu,
 zasada zamkniêtych drzwi,
 zasada ograniczonego zaufania,
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zasada zaskoczenia,
zasada zespo³owoci,
zasada uczestnictwa osób materialnie odpowiedzialnych,
zasada kompleksowoci,
zasada ekonomii czasu 3.

Aby inwentaryzacja uznana zosta³a za prawid³ow¹ poza spe³nieniem w/w zasad
w wyniku jej przeprowadzenia musz¹ byæ dotrzymane terminy inwentaryzacji.
Termin i czêstotliwoæ inwentaryzacji, okrelone w ust. 1 (na ostatni dzieñ ka¿dego roku obrotowego), uwa¿a siê za dotrzymane, je¿eli inwentaryzacjê:
1) sk³adników aktywów  z wy³¹czeniem aktywów pieniê¿nych, papierów wartociowych, produktów w toku produkcji oraz materia³ów, towarów i produktów
gotowych, okrelonych w art. 17 ust. 2 pkt 4  rozpoczêto nie wczeniej ni¿
3 miesi¹ce przed koñcem roku obrotowego, a zakoñczono do 15 dnia nastêpnego roku, ustalenie za stanu nast¹pi³o przez dopisanie lub odpisanie od stanu
stwierdzonego drog¹ spisu z natury lub potwierdzenia salda  przychodów i rozchodów (zwiêkszeñ i zmniejszeñ), jakie nast¹pi³y miêdzy dat¹ spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikaj¹cego z ksi¹g rachunkowych, przy
czym stan wynikaj¹cy z ksi¹g rachunkowych nie mo¿e byæ ustalony po dniu
bilansowym,
2) zapasów materia³ów, towarów, produktów gotowych i pó³produktów znajduj¹cych siê w strze¿onych sk³adowiskach i objêtych ewidencj¹ ilociowo-wartociow¹  przeprowadzono raz w ci¹gu 2 lat,
3) rodków trwa³ych oraz maszyn i urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad rodków trwa³ych w budowie, znajduj¹cych siê na terenie strze¿onym  przeprowadzono
raz w ci¹gu 4 lat, o której mowa w ust, 1, przeprowadza siê równie¿ na dzieñ
zakoñczenia dzia³alnoci przez jednostkê oraz na dzieñ poprzedzaj¹cy postawienie jej w stan likwidacji lub upad³oci. W przypadku po³¹czenia lub podzia³u jednostek, z wyj¹tkiem spó³ek kapita³owych, strony mog¹ w drodze
umowy pisemnej odst¹piæ od inwentaryzacji (Art. 26 Ust.3 i 4).
Inwentaryzacja musi byæ odpowiednio udokumentowana oraz powi¹zana z zapisami ksi¹g rachunkowych oraz odpowiednio rozliczona (Art. 27).
Poza regulacjami dotycz¹cymi inwentaryzacji zawartymi w rozdziale 3 Ustawa warto
przytoczyæ równie¿ wczeniejsze zapisy dotycz¹ce inwentaryzacji reguluj¹ce:
 kwestiê odpowiedzialnoci (Art. 4, Ust. 5),
Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialnoæ za wykonywanie obowi¹zków w zakresie rachunkowoci okrelonych ustaw¹, w tym z tytu³u nadzoru, równie¿ w przyJ.R Feliñski, Zasady rachunkowoci dla przedsiêbiorców, Sigma Wydawnictwo, Skierniewice
2001, s 80
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padku, gdy okrelone obowi¹zki w zakresie rachunkowoci  z wy³¹czeniem odpowiedzialnoci za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury  zostan¹ powierzone innej osobie za jej zgod¹. Przyjêcie odpowiedzialnoci przez inn¹
osobê powinno byæ stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie zosta³a wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialnoæ ponosz¹ wszyscy cz³onkowie tego organu,
 metody zapisów i zasad kwalifikacji do poszczególnych grup rzeczowych aktywów (Art. 17 Ust. 2 pkt 4).
Kierownik jednostki, uwzglêdniaj¹c rodzaj i wartoæ poszczególnych grup rzeczowych sk³adników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkê, podejmuje
decyzjê o stosowaniu jednej z nastêpuj¹cych metod prowadzenia kont ksi¹g pomocniczych dla tych grup sk³adników:
1) ewidencjê ilociowo-wartociow¹, w której dla ka¿dego sk³adnika ujmuje siê
obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniê¿nych,
2) ewidencjê ilociow¹ obrotów i stanów, prowadzon¹ dla poszczególnych sk³adników lub ich jednorodnych grup wy³¹cznie w jednostkach naturalnych. Wartoæ stanu wycenia siê przynajmniej na koniec okresu sprawozdawczego, za
który nastêpuj¹ rozliczenia z bud¿etem z tytu³u podatku dochodowego, dokonane na podstawie danych rzeczywistych,
3) ewidencjê wartociow¹ obrotów i stanów towarów oraz opakowañ, prowadzon¹ dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc sk³adowania, której przedmiotem zapisów s¹ tylko przychody, rozchody i stany ca³ego zapasu,
4) odpisywania w koszty wartoci materia³ów i towarów na dzieñ ich zakupu lub
produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, po³¹czone z ustalaniem stanu tych sk³adników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartoæ tego
stanu, nie póniej ni¿ na dzieñ bilansowy.
 inwentaryzacji dla podmiotów nie prowadz¹cych wczeniej inwentaryzacji
(Art.19)

Inwentarz
Wykaz sk³adników aktywów i pasywów (inwentarz), potwierdzony ich inwentaryzacj¹, sporz¹dzaj¹ jednostki, które uprzednio nie prowadzi³y ksi¹g rachunkowych w sposób okrelony ustaw¹. W pozosta³ych jednostkach rolê inwentarza
spe³nia zestawienie obrotów i sald kont ksiêgi g³ównej oraz zestawienia sald kont
ksi¹g pomocniczych sporz¹dzone na dzieñ zamkniêcia ksi¹g rachunkowych.
Pozycje inwentarza sporz¹dzonego przez jednostki, które nie prowadzi³y uprzednio ksi¹g rachunkowych, powinny stanowiæ odpowiedniki lub rozwiniêcia po!

szczególnych pozycji bilansu otwarcia. Sk³adniki aktywów i pasywów wycenia
siê w inwentarzu wed³ug zasad okrelonych w rozdziale 4.

3.4 Sprawozdania Finansowe
Wprowadzenie wielu nowych zmian w ustawie, doprecyzowanie zasad rachunkowoci, wprowadzenie wielu nowych pojêæ, jak równie¿ regulacje w zakresie
³¹czenia siê spó³ek spowodowa³y koniecznoæ zmian w zakresie sprawozdawczoci finansowej. Zmiany wynikaj¹ tak¿e z koniecznoci dostosowania polskich przepisów do dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie przepisów o rachunkowoci oraz
postanowieñ MSR 1 dotycz¹cym Sprawozdañ Finansowych.
Zastosowane zmiany polegaj¹ na:
 zmianie uk³adu bilansu  podzia³ na aktywa trwa³e i obrotowe po stronie aktywów i po stronie pasywów na kapita³ w³asny, zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania,
 rozszerzeniu treci rachunku wyników,
 podziale informacji dodatkowej na wprowadzenie i dodatkowej informacji i objanieñ,
 uproszczeniu rachunku przep³ywów pieniê¿nych ( równiez zmiana terminologii),
 wprowadzeniu nowego sk³adnika sprawozdañ finansowych jakim jest zestawienie zmian w kapitale (funduszu w³asnym)  ma to na celu dostarczenie
informacji na temat zmian w wartoci ksiêgowej jednostki.
Zgodnie z nowelizacj¹ nowe sprawozdanie finansowe musi byæ przygotowane
w odniesieniu za rok obrotowy rozpoczynaj¹cy siê w 2002 roku. Jednak¿e ju¿
przy przygotowywaniu sprawozdania finansowego za rok 2001 nale¿y wzi¹æ pod
uwagê znowelizowane przepisy, tak aby mo¿na by³o zapewniæ porównywalnoæ
danych w przysz³ym roku obrotowym.
Zgodnie z zapisami Art. 45 ust. 1 sporz¹dza siê je na dzieñ zamkniêcia ksi¹g
rachunkowych (dzieñ zamkniêcia roku obrotowego)lub inny dzieñ bilansowy 
równie¿ wiêc na przyk³ad na dzieñ zakoñczenia dzia³alnoci gospodarczej, zmiany formy prawnej jednostki (za wyj¹tkiem zmiany formy prawnej przez spó³kê
kapita³ow¹ takiej jak przekszta³cenie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
w spó³kê akcyjn¹ lub odwrotnie).
Ustawa bardzo szczegó³owo precyzuje zakres sporz¹dzania sprawozdañ finansowych. Nie zawsze jednak wszystkie wymienione w za³¹czniku pozycje s¹ obligatoryjne. Dla jednostek, które nie osi¹gnê³y dwóch sporód trzech wielkoci:
 rednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pe³ne etaty nie przekroczy³o wiêcej
ni¿ 50 osób,
 suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w równowartoci waluty
polskiej nie przekroczy³a 2 000 000 EURO,
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 przychody netto ze sprzeda¿y produktów i towarów oraz operacji finansowych
w równowartoci waluty polskiej nie przekroczy³y 4 000 000 Euro.
Dopuszczalne jest sporz¹dzanie uproszczonych sprawozdañ finansowych wymienionych w Za³¹czniku nr 1. Uproszczenie polega na obowi¹zku wype³nienia tylko pozycji oznaczonych cyframi rzymskimi i literami. Uproszczeniu podlega w takich przypadkach równie¿ przygotowanie dodatkowych informacji i objanieñ.
W przypadku kiedy w jednostce nie wyst¹pi³y poszczególne pozycje zarówno w roku obrotowym, jak i w roku poprzedzaj¹cym, mo¿na wówczas pomin¹æ takie pozycje w sprawozdaniu finansowym, poza:
 wprowadzeniem do sprawozdania finansowego,
 bilansem,
 rachunkiem wyników,
 dodatkowymi informacjami i objanieniami,
wymienionymi w Art. 45 ust. 2 do³¹cza siê równie¿ sprawozdanie z dzia³alnoci
gospodarczej w myl Art. 49 ust. 1.
Obowi¹zek ten dotyczy:
 spó³ek kapita³owych,
 towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych,
 spó³dzielni,
 przedsiêbiorstw pañstwowych,
 niezale¿nie od wielkoci jednostki.

3.5 Bilans
Nowelizacja wprowadzi³a szereg zmian w uk³adzie bilansu i poszczególnych pozycjach. Zmiany dotycz¹ zawartoci informacyjnej oraz sposobu grupowania pozycji. Zostan¹ one omówione w podziale na aktywa i pasywa.
3.5.1 Aktywa
Zosta³y podzielone na dwie grupy  aktywa trwa³e i aktywa obrotowe. Definicje
dotycz¹ce poszczególnych pozycji zosta³ omówione ju¿ wczeniej. Dla przypomnienia nadmieniê, ¿e do aktywów obrotowych zaliczamy:
 aktywa rzeczowe,
 aktywa finansowe,
 nale¿noci z tytu³u dostaw i us³ug,
 czynne rozliczenia miêdzyokresowe kosztów i przychodów.
Pozosta³e aktywa nie nale¿¹ce do grupy aktywów obrotowych nale¿y zaklasyfikowaæ do grupy aktywów trwa³ych.
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Warto zwróciæ uwagê, ¿e nowelizacja uszeregowa³a pozycje w bilansie stosuj¹c
cechê p³ynnoci aktywów w kolejnoci od najtrudniej zbywalnych do najbardziej
p³ynnych. Nowelizacja wprowadzi³a nastêpuj¹ce zmiany klasyfikacyjne:
 Prawo wieczystego u¿ytkowania gruntu, spó³dzielcze w³asnociowe prawo do
lokalu mieszkalnego i u¿ytkowego nale¿y zaklasyfikowaæ po nowelizacji do
rodków trwa³ych a nie do wartoci niematerialnych i prawnych.
 Wartoci niematerialne i prawne oraz rodki trwa³e zaliczane do inwestycji s¹
klasyfikowane po nowelizacji w pozycji inwestycji d³ugoterminowych.
 Inwestycje rozpoczête przechodz¹ po nowelizacji do pozycji rodki trwa³e w budowie.
 Koszty organizacji poniesione przy za³o¿eniu spó³ki lub póniejszym jej poszerzeniu przenosi siê z wartoci niematerialnych i prawnych do pozycji d³ugoterminowych rozliczeñ miêdzyokresowch.
 Podatek dochodowy przypadaj¹cy do rozliczenia jest wykazywany w pozycji
nale¿noci d³ugoterminowych.
 Rozliczenia miêdzyokresowe czynne zostaj¹ rozdzielone na krótkoterminowe
i d³ugoterminowe  przypadaj¹ce do rozliczenia w okresie d³u¿szym ni¿ rok
obrotowy.
 Przeklasyfikowanie nale¿noci z tytu³u dostaw i us³ug wed³ug okresu ich zapadalnoci o zaprezentowanie ich jako nale¿noci krótkoterminowe i d³ugoterminowe, przy czym nale¿noci na zakup rodków trwa³ych, wartoci niematerialnych i prawnych s¹ prezentowane w grupie aktywów, których nabycie
finansuj¹ bez uwzglêdnienia terminu ich wykorzystania.
3.5.2 Pasywa
Pasywa dziel¹ siê na kapita³y w³asne i zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania.
Podobnie jak w przypadku Aktywów, pasywa w bilansie s¹ uszeregowane przy
zastosowaniu kryterium p³ynnoci, a cilej mówi¹c w tym przypadku kryterium
ich wymagalnoci w kolejnoci od najmniej wymagalnych. Kapita³om w³asnym
odpowiadaj¹ aktywa netto. Definicja ta nie jest uregulowana przez ustawê niemniej jednak wynika ona z niej. Otó¿ aktualizacja ustawy zawiera definicjê aktywów netto jako aktywa jednostki pomniejszone o zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zanie  czyli w³anie wartociowo kapita³owi w³asnemu.
W tej w³anie grupie mo¿emy zaobserwowaæ najistotniejsze ró¿nice w tej czêci
bilansu. Otó¿ udzia³y i akcje w³asne przeznaczone do zbycia przez jednostkê dotychczas wykazywane po stronie aktywów obecnie nale¿y uj¹æ w kapitale (funduszu) w³asnym z wartoci¹ ujemn¹. Podobnie jak i umorzenia.
Wszelkie zmiany dotycz¹ce tej pozycji bilansu, równie¿ dotycz¹ce kapita³u rezerwowego w myl art. 36 ust 2a nale¿y zestawiæ w sprawozdaniu Zestawienie
zmian w kapitale (funduszu) w³asnym.
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Nastêpna pozycja pasywów to rezerwy na zobowi¹zania, zobowi¹zania d³ugoterminowe i zobowi¹zania krótkoterminowe. W gronie rezerw w aktualizacji pojawia nam siê nowa pozycja, a mianowicie rezerwy na wiadczenia emerytalne i d³ugoterminowe  oczywicie w podziale na d³ugo i krótkoterminowe.
W przypadku zobowi¹zañ nowelizacja definiuje koniecznoæ klasyfikowania zobowi¹zañ w podziale na krótkoterminowe w okresie do wymagalnoci do 12 miesiêcy i w przekroju d³ugoterminowym  w okresie wymagalnoci powy¿ej 12
miesiêcy licz¹c od dnia bilansowego.
Rozliczenia miêdzyokresowe powinny byæ wykazywane w pasywach podobnie
jak w przypadku zobowi¹zañ w podziale na krótko i d³ugoterminowe. W tej grupie pasywów powinny równie¿ byæ wyodrêbnione przysz³e przychody obejmuj¹ce zaliczki otrzymane lub zaliczki na poczet przysz³ych wiadczeñ, których wykonanie nast¹pi w nastêpnych okresach.
Rezerwy z tytu³u biernych rozliczeñ miêdzyokresowych kosztów takich jak:
 naprawy gwarancyjne,
 nie zafakturowane us³ugi,
powinny byæ wykazane jako pozosta³e rezerwy na zobowi¹zania.

3.6 Rachunek Wyników
Rachunek wyników sporz¹dza siê w wariancie kalkulacyjnym lub porównawczym,
przy czym wybór nale¿y do kierownika jednostki w tzw. uk³adzie drabinkowym.
Polega on na odejmowaniu od przychodów netto ze sprzeda¿y kosztów tej sprzeda¿y oraz dalej ró¿nic miêdzy miêdzy pozosta³ymi przychodami i kosztami operacyjnymi, przychodami i kosztami finansowymi, zyskami i stratami nadzwyczajnymi z uwzglêdnieniem obowi¹zkowych obci¹¿eñ wyniku finansowego.
W rachunku nale¿y ujawniæ przychody oraz koszty zwi¹zane z transakcjami
z jednostkami powi¹zanymi. Dotyczy to przychodów ze sprzeda¿y produktów,
towarów i materia³ów, kosztów sprzedanych produktów, towarów i materia³ów
oraz przychodów finansowych. Oraz kosztów finansowych z tytu³u odsetek.
Nale¿y uwzglêdniæ równie¿ zmiany w zakresie uznawania i wyceny aktywów.
Jako wynik na transakcji wed³ug rachunku przychody minus koszt uzyskania przychodu ujmuje siê wynik powsta³y ze zbycia niefinansowych aktywów trwa³ych
jako zysk lub strata ze zbycia tych aktywów w pozycji odpowiednio pozosta³ych
przychodów lub kosztów finansowych. Podobny mechanizm stosuje siê w przypadku inwestycji finansowych d³ugo lub krótkoterminowych w pozycji odpowiednio przychodów finansowych lub kosztów finansowych.
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W taki sam sposób nale¿y w rachunku wyników uj¹æ nadwy¿kê dodatnich ró¿nic
kursowych nad ujemnymi lub odwrotnie. W przypadku niezrealizowanych ró¿nic
kursowych obecnie zalicza siê je do przychodów finansowych, a nie jak poprzednio do przychodów przysz³ych okresów.
Odpisy na rezerwy obci¹¿aj¹ inne koszty operacyjne w pozycji pozosta³e koszty
operacyjne lub te¿ inne koszty finansowe, je¿eli nie dotycz¹ one odroczonego
podatku lub nie obci¹¿aj¹ kosztów operacyjnych.

3.7 Rachunek przep³ywów pieniê¿nych
Rachunek przep³ywów pieniê¿nych mo¿e byæ sporz¹dzany dwoma metodami:
bezporedni¹ lub poredni¹  przy czym wybór nale¿y do kierownika jednostki.
W rachunku przep³ywów nale¿y odrêbnie wykazaæ wp³ywy i wydatki z dzia³alnoci operacyjnej, inwestycyjnej i z dzia³alnoci finansowej.
Zastosowane zmiany w stosunku do nowelizacji s¹ zmianami kosmetycznymi oraz
w drugiej czêci zmianami pozwalaj¹cymi na bardziej rzetelne i pe³niejsze odzwierciedlenie obrazu jednostki sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie finansowe.
Nale¿y zwróciæ uwagê na szereg zmian, w stosunku do uprzednio obowi¹zuj¹cego wzoru. I tak w metodzie poredniej:
 zrealizowane ró¿nice kursowe nie odnosz¹ce siê do dzia³alnoci operacyjnej
przenoszone s¹ do czêci inwestycyjnej lub finansowej,
 niezrealizowane ró¿nice kursowe s¹ wy³¹czone z rachunku przep³ywów pieniê¿nych,
 ró¿nice kursowe z tytu³u przeszacowania rodków p³atniczych przechodz¹ do
pozycji bilansowa zmiana stanu rodków pieniê¿nych,
 w korektach wyniku finansowego pomija siê informacje dotycz¹ce podatku
dochodowego, informacja o zap³aconym podatku dochodowym jest zawarta
w dodatkowych informacjach i objanieniach,
 ujmujê siê w rachunku przep³ywów pieniê¿nych wartoci netto nale¿noci,
 nie eliminuje siê zmian stanu nale¿noci z tytu³u podatku dochodowego,
 w pozycji zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoterminowych zawiera równie¿ pozycje
zmian w funduszach specjalnych  s¹ one ujête równie¿ w grupie zobowi¹zañ,
 odpisy z zysku na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych oraz np. nie wyp³acone nagrody dla za³ogi mog¹ obecnie byæ eliminowane ze zmiany stanu
zobowi¹zañ bezporednio.
W metodzie bezporedniej nale¿y zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce fakty:
 wp³ywy ze sprzeda¿y nale¿y ujmowaæ bez wzglêdu na to, którego okresu sprawozdawczego one dotycz¹,
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 dla czystoci strumieni wp³ywy te nale¿y ujmowaæ ³¹cznie z podatkiem od
towarów i us³ug oraz z otrzymanymi przedp³atami,
 wydatki na dostawy i us³ugi musz¹ byæ ujête równie¿ z podatkiem od towarów
i us³ug oraz zap³aconymi zaliczkami na poczet tych dostaw,
 w pozycji wynagrodzeñ ujmuje siê wy³¹cznie wyp³aty netto wynagrodzeñ bez
ubezpieczeñ podatków i innych potr¹ceñ,
 w pozycji ubezpieczeñ spo³ecznych, zdrowotnych i innych wiadczeñ nale¿y
zawrzeæ zarówno ubezpieczenia p³acone przez pracodawcê, jak równie¿ te pokrywane przez pracownika,
 w czêci dotycz¹cej inwestycji, podobnie jak w czêci operacyjnej wp³ywy
i wydatki ujmuje siê zgodnie z zasad¹ kasow¹,
 zaliczki na poczet inwestycji ujmowane s¹ w pozycji pozosta³ czêci inwestycyjnej,
 nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e pozycje rodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu oraz
rodki pieniê¿ne na koniec okresu nie s¹ saldami bilansowymi  s¹ to salda
wynik³e po przemieszczeniu krótkoterminowych aktywów finansowych do rodków pieniê¿nych (Art. 3 Ust. 1 pkt 25).
Dodatkowe informacje do rachunku przep³ywów pieniê¿nych nale¿y zawrzeæ
w sprawozdaniu Dodatkowe informacje i objanienia. W szczególnoci bêdzie to komentarz dotycz¹cy róde³ i wykorzystania strumieni pieniê¿nych na
poszczególnych poziomach: operacyjnym, inwestycyjnym oraz finansowym.
W dodatkowych wyjanieniach nale¿y równie¿ zawrzeæ wyjanienia niezgodnoci pomiêdzy saldami wykazanymi w rachunku przep³ywów pieniê¿nych, a zawartymi w bilansie o ile wykazuj¹ one ró¿nicê. Przy wyborze metody jak¹ bêdzie sporz¹dzane sprawozdanie warto równie¿ pamiêtaæ o koniecznoci
objanienia pozycji dotycz¹cej czêci operacyjnej za pomoc¹ metody poredniej. Tak wiêc w przypadku sporz¹dzania rachunku metod¹ bezporedni¹ w praktyce oznacza to koniecznoæ sporz¹dzenia czêci A dotycz¹cej strumienia operacyjnego równie¿ drug¹ metod¹ w sprawozdaniu Dodatkowe informacje
i objanienia.

3.8 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu w³asnym)
Obejmuje on zmiany w poszczególnych sk³adnikach kapita³u w³asnego oraz korekty b³êdów podstawowych i zmian w polityce rachunkowoci. Jest to nowy sk³adnik sprawozdania, który nie wystêpowa³ w poprzednim brzmieniu Ustawy. Do
sporz¹dzenia tego sprawozdania s¹ zobligowane jednostki, które podlegaj¹ corocznemu badaniu i og³aszaniu sprawozdañ finansowych. Sprawozdanie jest uzupe³nieniem zestawu sprawozdañ finansowych okrelonych w MSR 1 Prezentacja Sprawozdañ finansowych
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W sprawozdaniu zawiera siê informacje dotycz¹ce zwiêkszeñ i zmniejszeñ poszczególnych sk³adników kapita³u (funduszu) w³asnego w podziale na obecny i poprzedni rok obrotowy. Jednostki, które nie s¹ zobligowane do sporz¹dzania Zestawienia zmian w kapitale, s¹ zobligowane zawrzeæ te informacje w Dodatkowych
Informacjach i Objanieniach.

3.9 Komputerowe prowadzenie ksi¹g rachunkowych
Wymogi prowadzenia ksi¹g rachunkowych przedsiêbiorstwa zosta³y opisane w rozdziale Zasady prowadzenia ksi¹g rachunkowych. Znowelizowana ustawa o rachunkowoci bardziej szczegó³owo okrela wymogi dotycz¹ce prowadzenia ksi¹g
rachunkowych za pomoc¹ komputera. G³ównymi celami modyfikacji by³o:
 uznanie za równowa¿ne zbiorów danych z ksiêgami rachunkowymi,
 okrelenie jakociowych kryteriów dla systemów informatycznych maj¹cych
na celu zastosowanie rozwi¹zañ, dziêki którym zapisy bêd¹ mog³y byæ sprawdzalne i nie bêd¹ mog³y byæ zmieniane,
 zapobie¿enie zagro¿eniom jakie powoduje elektroniczne prowadzenie rachunkowoci dla celów poprawnoci i rzetelnoci ksi¹g rachunkowych.
Zapisy art. 10 ust.1 pkt. 3 b, c oraz pkt. 4
Sposobu prowadzenia ksi¹g rachunkowych, w tym co najmniej:
[ ]
b) wykazu ksi¹g rachunkowych, a przy prowadzeniu ksi¹g rachunkowych przy
u¿yciu komputera  wykazu zbiorów danych tworz¹cych ksiêgi rachunkowe
na komputerowych nonikach danych z okreleniem ich struktury, wzajemnych powi¹zañ oraz ich funkcji w organizacji ca³oci ksi¹g rachunkowych
i w procesach przetwarzania danych,
c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksi¹g rachunkowych przy u¿yciu komputera  opisu systemu informatycznego, zawieraj¹cego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zale¿noci od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych
zasad ochrony danych, w tym w szczególnoci metod zabezpieczenia dostêpu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto okrelenie wersji oprogramowania i daty rozpoczêcia jego eksploatacji,
4) systemu s³u¿¹cego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów ksiêgowych,
ksi¹g rachunkowych i innych dokumentów stanowi¹cych podstawê dokonanych
w nich zapisów,
precyzuj¹ szczegó³owe wymogi dotycz¹ce dokumentacji systemu informatycznego dla potrzeb prowadzenia rachunkowoci. Warto tutaj zwróciæ uwagê na fakt,
¿e odst¹piono w nowelizacji od wymogu stwierdzenia dopuszczenia systemu informatycznego do stosowania (patrz Art.10 pkt 1 Ust. 3a przed nowelizacj¹).
!&

W dobie globalizacji coraz powszechniejsze jest skonsolidowanie systemów
zarz¹dczych (w tym jako bazy wejciowej ksi¹g rachunkowych ) w siedzibach firm poza granicami Polski przy zastosowaniu nowoczesnych technik
komputerowych. Zasadniczo ustawa okrela obowi¹zek przechowywania danych ród³owych na terytorium Polski. Z analizy przepisów (Art.11 Ust. 1;
Art.11 Ust. 3; Art. 13 Ust. 2 i 3 ) wynika jednak, ¿e ustawa przewidzia³a takie
potrzeby. Okazuje siê, ¿e jest mo¿liwe w myl cytowanych przepisów przetwarzanie zapisów poza terytorium naszego kraju. Jest to mo¿liwe przy spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:
 jednostka przechowuje dokumenty ród³owe na terytorium Polski w formie
Orygina³ów,
 system informatyczny zapewnia jednoznaczne powi¹zanie dokumentów ród³owych z zapisami w systemie,
 wprowadzenie danych na podstawie dokumentów ród³owych nastêpuje w siedzibie jednostki,
 jednostka posiada dostêp do danych i w ka¿dym czasie oraz za dowolny okres
mo¿e zapewniæ wydruk ksi¹g na papierze,
 jednostka dysponuje ksiêgami rachunkowymi za zamkniête okresy zgodnie
w wymogami ustawy (w formie papierowej lub na innym trwa³ym noniku
okrelonym przez ustawê),
 przyjête rozwi¹zanie zapewnia równowa¿noæ ksi¹g w miejscu ich przetwarzania z kopi¹ uzyskan¹ drog¹ teletransmisji.
W nowelizacji ustawy odst¹piono od wymogu obowi¹zku drukowania za ka¿dy
okres obrotowy zestawienia obrotów i sald kont ksiêgi g³ównej.
W nowelizacji dopuszczono równie¿ mo¿liwoæ wprowadzania danych do systemu na podstawie dokumentów ród³owych przekazanych elektronicznie.
Pozosta³e zasady prowadzenia komputerowej ksiêgowoci nie uleg³y zasadniczym
zmianom i zosta³y przyjête w dotychczasowo obowi¹zuj¹cym brzmieniu.

!'

4.

Praktyczne prze³o¿enie najwa¿niejszych postanowieñ
znowelizowanych w Ustawie o rachunkowoci

W niniejszym rozdziale zawarte zosta³o praktyczne streszczenie najwa¿niejszych
postanowieñ ustawy o rachunkowoci po nowelizacji w formie tabelarycznej. Nie
stanowi ono wyczerpuj¹cego opracowania wszystkich wymogów i zmian.
Przed zastosowaniem ich w praktyce wskazane jest szczegó³owe odniesienie do
odpowiednich przepisów prawnych i komentarzy.

4.1 Zmiany w nowelizacji a Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowe (MSR)
Ustawa z 29.9.1994
przed nowelizacj¹
4.1.1 Definicje
Ustawa przed nowelizacj¹
nie precyzowa³a szeregu niedefiniowalnych do tej pory
pojêæ. Brakowa³o w niej
równie¿ uregulowañ dotycz¹cych pozycji w sprawozdaniach finansowych

"

Ustawa po nowelizacji
Nowe definicje precyzuje artyku³ 3.1. Najwiêksz¹ grupê obejmuj¹ dostosowania w kontekcie zmian dotycz¹cych rynku
kapita³owo-pieniê¿nego.
Kilka z nich wymaga szczególnego zwrócenia uwagi:
okres sprawozdawczy  okres,
za który sporz¹dza siê sprawozdanie zgodnie z okresem
zdefiniowanym w ustawie,
wy¿szoæ treci ekonomicznej nad form¹  zdarzenia,
w tym operacje gospodarcze
ujmuje siê w ksiêgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu zgodnie z ich treci¹
ekonomiczn¹,
aktywa  kontrolowane przez
jednostkê zasoby maj¹tkowe,
które w przysz³oci dostarcz¹
korzyci ekonomicznych,
zobowi¹zania  bie¿¹ce obowi¹zki, które w przysz³oci
spowoduj¹ odp³yw korzyci
ekonomicznych,
przychody  uprawdopodobnione powstanie korzyci
ekonomicznych w formie
zwiêkszenia wartoci aktywów lub zmniejszenia wartoci zobowi¹zañ,

Uwagi
i praktyczne wskazówki
 odniesienie do MSR
Definicje w wiêkszoci s¹
zbie¿ne z definicjami zawartymi w MSR. Ujednolici³y
i wyjani³y one szereg pojêæ.
W¹tpliwoci budzi definicja
Okresu sprawozdawczego 
niespójna z MSR 1
Prezentacja sprawozdañ
finansowych  z jednej strony dowolnoæ w zdefiniowaniu okresu sprawozdawczego,
a z drugiej obowi¹zek sporz¹dzania zestawieñ sald i obrotów nie rzadziej ni¿ raz na koniec miesi¹ca.
Konieczne jest okrelenie
ewentualnych przysz³ych
korzyci oraz kwestii kontrolowalnoci zasobu przez
jednostkê oraz wiarygodne
okrelenie wartoci.
Definicje zgodne z za³o¿eniami MSR.
Kwestia kontrolowalnoci
zasobu zgodna z MSR 22 
i postanowieniami GAAP.
Sk³adniki aktywów takie jak
rodki trwa³e, wartoci niematerialne i prawne, inwestycje zgodne z MSR  odpowiednio 16  rzeczowy
maj¹tek trwa³y.

Ustawa z 29.9.1994 przed
nowelizacj¹
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koszty  uprawdopodobniony odp³yw korzyci ekonomicznych w formie zwiêkszenia wartoci zobowi¹zañ
lub zmniejszenia wartoci
aktywów.
inwestycje aktywa finansowe,
nieruchomoci i wartoci niematerialne i prawne, które nie
s¹ u¿ytkowane przez jednostkê,
lecz zosta³y nabyte w celu osi¹gniêcia korzyci.

Zobowi¹zania i rezerwy zgodne z za³o¿eniami MSR 37  rezerwy, warunkowe zobowi¹zania i aktywa warunkowe.
Nale¿y tu okreliæ, jakie w przysz³oci wyst¹pi¹ odp³ywy korzyci ekonomicznych z tytu³u
obecnie prowadzonej dzia³alnoci lub zawartych kontraktów,
które wymagaj¹ ujêcia zobowi¹zania.

4.1.2 Aktywa i pasywa
Brak cis³ego podzia³u na krót- Regulacje zawarte w artykule Niezbêdna w tym przypadku
ko i d³ugoterminowe pozycje. 3.1. jak równie¿ za³¹czniku.
jest ocena terminów wymaNa maj¹tek obrotowy sk³ada- Aktywa i pasywa w bilansie s¹ galnoci wszystkich aktywów
i zobowi¹zañ, podczas gdy
j¹ siê:
przedstawiane w podziale na
poprzednio dokonywa³o siê
 zapasy,
krótko i d³ugoterminowe.
jej tylko w odniesieniu
 nale¿noci poni¿ej 12
do niektórych pozycji.
Aktywa
obrotowe
obejmuj¹:
miesiêcy wymagalnoci,

aktywa
rzeczowe
przezna rodki pieniê¿ne i ekwiBardziej precyzyjna ni¿ poczone do zbycia lub zu¿ycia
walenty,
przednio definicja pozycji
 papiery wartociowe prze- w ci¹gu 12 miesiêcy, lub w ci¹- krótkoterminowych, dostargu normalnego cyklu operacyjznaczone do obrotu.
cza wiêcej wskazówek co do
nego, jeli trwa on d³u¿ej ni¿ 12
sposobu ustalania odpowiedDo zobowi¹zañ krótkotermi- miesiêcy,
nowych zaliczane s¹ zobo-  ogó³ nale¿noci z tytu³u do- niej klasyfikacji.
wi¹zania zapadalne w okre- staw i us³ug niezale¿nie od tego Klasyfikacja zobowi¹zañ nie
sie 12 miesiêcy.
pozwala na ³atwe zidentyfikiedy bêd¹ zap³acone,
 aktywa finansowe wymagal- kowanie ³¹cznej kwoty zobone lub przeznaczone do zbycia wi¹zañ krótkoterminowych.
w ci¹gu 12 miesiêcy oraz akty- Ró¿nica w stosunku do
MSR 1  prezentacja sprawa pieniê¿ne,
 aktywa finansowe wymagal- wozdañ finansowych w dene lub przeznaczone do zbycia finicji pozycji krótkoterminow ci¹gu 12 miesiêcy oraz akty- wych i sposobie prezentacji
zobowi¹zañ w bilansie.
wa pieniê¿ne,
 rozliczenia miêdzyokresowe
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy,
 zobowi¹zania krótkoterminowe wymagalne w ci¹gu 12
miesiêcy,
 ogó³ zobowi¹zañ z tytu³u
dostaw i us³ug niezale¿nie od
tego kiedy bêd¹ zap³acone.
"
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4.1.3 rodki trwa³e
Generalnie s¹ ujmowane wed³ug cen nabycia kosztu
wytworzenia i amortyzowane
przez okres ich ekonomicznego u¿ytkowania.
Przy ustalaniu okresu amortyzacji nale¿y uwzglêdniæ stawki amortyzacji podatkowej.
W praktyce w wiêkszoci
przypadków stosowana jest
liniowa metoda amortyzacji.
Przeszacowania dokonuje siê
tylko w przypadkach kiedy
zezwalaj¹ na to oddzielne
przepisy.
Podobnie jak z innymi aktywami w przypadku trwa³ej
utraty wartoci obni¿ana jest
ich wartoæ w ksiêgach, a rezultat tej czynnoci jest odzwierciedlony w rachunku
zysków i strat.
Wartoæ obni¿ana z tytu³u
trwa³ej utraty wartoci.
Strata z tytu³u obni¿enia wartoci ujmowana jest w rachunku zysków i strat.

"
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Definicja w art. 3.1. pkt 15; zasady wyceny  art.28.1, art.
28.6, amortyzacja art. 32, zasady aktualizuj¹ce wartoæ art. 35.

Postanowienia dotycz¹ce
rodków trwa³ych s¹ zbie¿ne
z MSR 36  w zakresie odpisów z tytu³u utraty wartoci.
Nowelizacja znacznie odbiega od postanowieñ MSR 16
 rzeczowy maj¹tek trwa³y
w zakresie przeszacowania
rodków trwa³ych. Powstaje
równie¿ w¹tpliwoæ w zakresie odniesienia wartoci bilansowej aktywów i obni¿enia ich wartoci z tytu³u
hiperinflacji  zastosowanie
MSR 29.

Generalnie ujmowane wed³ug cen nabycia kosztu wytworzenia i amortyzowane
przez okres ich ekonomicznego u¿ytkowania.
Amortyzowane drog¹ systematycznego roz³o¿enia ich wartoci pocz¹tkowej od daty wprowadzenia do u¿ytkowania.
W przeciwieñstwie do poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy przy
ustalaniu okresu u¿ytkowania
nie uwzglêdnia siê stawek
amortyzacji podatkowej.

Zapisy nowej ustawy daj¹
mo¿liwoæ tworzenia rezerw
z tytu³u prawdopodobnej
utraty wartoci  nie ma koPrzeszacowania dokonuje siê niecznoci pewnoci tego
tylko w przypadkach kiedy zdarzenia.
zezwalaj¹ na to oddzielne Istnieje mo¿liwoæ obni¿enia
przepisy, ale tylko do wyso- wartoci posiadanych rodkoci wartoci godziwej.
ków trwa³ych poprzez obci¹Wartoæ jest obni¿ana w sytu- ¿enie w jakiej czêci kapitaacji, gdy istnieje prawdopodo- ³u, bez wp³ywu na rachunek
bieñstwo, ¿e prognozowane zysków i strat.
korzyci nie zostan¹ wygene- Pojawi³a siê równie¿ mo¿lirowane Strata z tytu³u obni¿e- woæ odwrócenia zmniejszenia wartoci znajduje odzwier- nia wartoci rodków trwaciedlenie w rachunku zysków ³ych. Ma to istotny wp³yw na
i strat. Jedynym wyj¹tkiem zmiany w rachunku wyników
jest sytuacja przeszacowania i bilansie jednostki.
rodków trwa³ych  strata z tytu³u utraty wartoci przeszaco- W wyniku zmian mog¹ pojawanych rodków trwa³ych po- wiæ siê pozycje w odroczomniejsza kapita³ rezerwowy z nym podatku dochodowym.
aktualizacji wyceny. W sytuacjach kiedy przes³anki do obni¿enia wartoci usta³y, obni¿enie wartoci mo¿na odwróciæ,
a skutek takiego zdarzenia jest
ujmowany w tym samym miejscu, co obni¿enie wartoci.

Ustawa z 29.9.1994 przed
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4.1.4 Leasing
W ustawie nie zawarto konkretnych uregulowañ dotycz¹cych leasingu. W praktyce odwo³ywano siê do konkretnych
rozwi¹zañ podatkowych.
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Nowelizacja reguluje sprawy W wyniku zmian mo¿e siê
zwi¹zane z leasingiem w ar- pojawiæ koniecznoæ ujêcia
tyku³ach: 3.4, 3. I 28.1.8
w sprawozdaniach finansowych umów leasingowych,
Przyjêto odmienne od prawa które dotychczas siê tam nie
podatkowego kryteria ujmowa- znajdowa³y. W wyniku tania w ksiêgach leasingodawcy. kich przemieszczeñ mo¿e
pojawiæ siê odroczony podatek dochodowy.
Postanowienia zgodne
z MSR 17  leasing.

4.1.5 Aktywa finansowe
i inwestycje
Ujmowane w ksiêgach wed³ug ceny nabycia nastêpnie
przeszacowywane: lokaty
krótkoterminowe wed³ug
wed³ug ni¿szej z dwóch wartoci ceny nabycia lub ceny
sprzeda¿y netto, d³u¿ne papiery wartociowe wed³ug
cen sprzeda¿y, lokaty d³ugoterminowe wed³ug cen nabycia pomniejszonych o odpisy
spowodowane trwa³¹ utrat¹
ich wartoci.

Regulacje zawarte w artyku- Cech¹ charakterystyczn¹ jest
mo¿liwoæ ujêcia w ró¿nych
³ach 3.1.17, 28.1 I 35
cenach, niekoniecznie w cenie
Podobnie jak przed noweli- nabycia. Nale¿y pamiêtaæ jedzacj¹ ujmowane w ksiêgach nak, ¿e wybrana metoda wywed³ug ceny nabycia, a na- ceny musi byæ konsekwentnie
stêpnie przeszacowywane stosowana do wszystkich poinwestycje krótkoterminowe zycji inwestycyjnych.
wycenia siê wed³ug:
 wartoci godziwej,
Mog¹ powstaæ dodatkowe po ni¿szej z dwóch wartoci zycje odroczonego podatku.
ceny nabycia lub wartoci godziwej.
Regulacje zawarte w noweliSkutki wyceny odnosi siê na zacji w istotny sposób odbiegaj¹ od postanowieñ MSR 39.
rachunek wyników.
D³ugoterminowe lokaty kapita³owe ujmuje siê wed³ug
 ceny nabycia pomniejszonej o odpisy spowodowane
trwa³¹ utrat¹ wartoci
lub
 wartoci godziwej
lub
 wartoci rynkowej.
Skutki przeszacowania odnosi siê na kapita³ w³asny.
D³ugoterminowe inwestycje
z przeznaczeniem do sprzeda¿y przenosi siê do pozycji krótkoterminowych inwestycji.
"!
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4.1.6 Zapasy
Zapasy wyceniane s¹ wed³ug
ni¿szej z dwóch wartoci ceny
nabycia kosztu wytworzenia i ceny sprzeda¿y netto
przy zastosowaniu odpowiedniej metody alokacji kosztów.
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Uregulowania zawarte w ar- Postanowienia zgodne z zaletyku³ach 28.1 I 34
ceniami MSR 2  zapasy
Mechanizm wyceny podobny
jak w Ustawie przed nowelizacj¹.

Wyroby gotowe i towary s¹
amortyzowane przez okres 5
lat.
4.1.7 Nale¿noci
Ujmowane w wartociach
stanowi¹cych kwotê do zap³aty. Dla nieci¹galnych nale¿noci koniecznoæ utworzenia rezerw.

Koniecznoæ dyskontowania
nale¿noci d³ugoterminoGeneralnie s¹ ujmowane wych spowoduje dodatkowe
w kwocie wymagaj¹cej za- przychody z tytu³u kosztu
p³aty. Jedynie w przypadku kapita³u.
p³atnoci d³ugoterminowych
konieczne jest ujêcie transak- Powstan¹ dodatkowe pozycje
cji w wysokoci wartoci go- odroczonego podatku.
dziwej.
Reguluje artyku³ 35 b

Transakcje w¹tpliwe odnosi
siê do pozycji bilansowej obni¿aj¹c wartoæ nale¿noci
wykazywanych w bilansie.
4.1.8 Kapita³ w³asny
Brak definicji

""

Pojêcie szerzej zawarte w ar- Nale¿y dokonaæ przeklasyfikotyku³ach 3.1.26 I 35 a
wania w³asnych instrumentów
kapita³owych oraz odnieæ je
Wprowadzono pojêcie instru- w poszczególnych pozycjach
mentu kapita³owego.
kapita³u w³asnego.
Je¿eli jednostka gospodarcza
jest w posiadaniu w³asnych Równie¿ w tym przypadku
instrumentów kapita³owych, mog¹ powstaæ dodatkowe popomniejszaj¹ one saldo kapi- zycje odroczonego podatku.
ta³u w³asnego.
Uregulowania
zgodne
Je¿eli zosta³y one zakupione po z MSR 32.
cenie wy¿szej ni¿ zaksiêgowana, wówczas nadwy¿ka ta jest
ujmowana w kapitale w³asnym.
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4.1.9 Zobowi¹zania
finansowe
Podobnie jak nale¿noci ujmowane w kwocie wymagaj¹cej zap³aty. Zobowi¹zania
umorzone zwiêksza³y zysk
roku obrotowego.

Wykazywane s¹ wed³ug war- Nast¹pi przesuniêcie niektórych
toci godziwej kwoty wyma- pozycji z kapita³u w³asnego do
gaj¹cej zap³aty.
zobowi¹zañ, ze wzglêdu na
uszczegó³owienie definicji.
Umorzenie zobowi¹zañ powoduje odniesienie ich na Podobnie jak nale¿noci d³uRegulacje zawarte w artyku³ach: kapita³ w³asny.
gotrwa³e zobowi¹zania mog¹
3.1.27, 28.6, I 35 a I 36.2 d
byæ dyskontowane, a efekt
przeszacowania odniesiony
na rachunek wyników.
Powstan¹ dodatkowe pozycje
odroczonego podatku.
Bardzo wa¿na zmiana dotyczy
umorzenia zobowi¹zañ, które
nie bêdzie mia³o ju¿ zastosowania do rachunku wyników.
Sposób wyceny znacznie
odbiega od postanowieñ
MSR 39 za klasyfikacja
zgodna z MSR 32.
4.1.10 Zobowi¹zania
warunkowe
Brak definicji  ujawniane Zawarte w artykule 3.1.28 Zgodne z MSR 37  Rezerw informacji dodatkowej
uzale¿nione od zaistnienia wy, warunkowe zobowi¹zaokrelonych zdarzeñ szczegó- nia i aktywa warunkowe
³owe informacje i kwoty powinny byæ ujawniane w informacji
dodatkowej.

4.1.11 Przychody
Ujmowane w momencie ich Definicja w artykule 3.1.30 Istotna ró¿nica w stosunku do
osi¹gniêcia
MSR w zakresie przewidyUprawdopodobnione powsta- wanych przep³ywów.
nie korzyci powoduj¹ce zwiêkszenie wartoci aktywów lub
zmniejszenie wartoci zobowi¹zañ. Stosowane jest kryterium
przeniesienia ryzyka i korzyci.

"#
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4.1.12 Pozycje nadzwyczajne
Skutki finansowe zdarzeñ powstaj¹cych niepowtarzalnie,
poza zwyk³¹ dzia³alnoci¹ jednostki, spowodowane szczególnymi okolicznociami
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Definicja w artykule 3.1.33

Uszczegó³owienie definicji
spowoduje powstanie pozyNiemo¿liwe do przewidzenia cji nadzwyczajnych.
zdarzenia poza zwyk³¹ dzia³alnoci¹ jednostki, które nie Uregulowania s¹ zgodne
dotycz¹ ogólnego ryzyka z MSR 8  zysk lub strata
netto okresu obrotowego,
operacyjnego.
podstawowe b³êdy i zmiany
zasad rachunkowoci.

4.1.13 D³ugotrwa³e umowy
o budowê
Brak uregulowañ
Precyzuje artyku³ 34 a I 34 c

Rejestracja ksiêgowa musi
uwzglêdniaæ wykonanie poPrzychody i wszystkie powi¹- szczególnych umów.
zane koszty z tytu³u umów
o budowê z terminem realiza- Powstan¹ dodatkowe pozycji > 6 miesiêcy musz¹ byæ uj- cje odroczonego podatku.
mowane metod¹ procentowego zaawansowania toku prac. Postanowienia zgodne
W przypadkach braku mo¿- z MSR 11.
liwoci ustalenia zysku, nale¿y rozliczaæ umowy w miarê
ponoszenia kosztów.

4.1.14 Sprawozdanie finansowe
Sk³ada siê z:
 bilansu,
 rachunku zysków i strat,
 sprawozdania z przep³ywu
rodków pieniê¿nych,
 informacji dodatkowej.

Regulacje ujête w artyku³ach 45 48 i 44 B

Odmiennie jak przed nowelizacj¹ nale¿y w ka¿dym
sprawozdaniu umieciæ dane
porównawcze w stosunku do
poprzedniego okresu obrotowego.

Sk³ada siê z:
 bilansu,
 rachunku zysków i strat,
 rachunku przep³ywu rodZosta³a dopuszczona mo¿liSprawozdanie z przep³ywu ków pieniê¿nych,
rodków pieniê¿nych sporz¹-  sprawozdania ze zmian woæ sporz¹dzania sprawozdania w tysi¹cach z³otych.
dzane jest metod¹ poredni¹ w kapitale w³asnym
 informacji dodatkowej.
Rachunek przep³ywu rodków pieniê¿nych sporz¹dzane jest metod¹ bezporedni¹
lub poredni¹.

"$
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4.1.15 Sprawozdanie
finansowe uproszczone
Jednostka mo¿e sporz¹dziæ
sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, jeli nie spe³nia dwóch z nastêpuj¹cych kryteriów:
 rednioroczne zatrudnienie
50 osób,
 suma aktywów bilansu
1.000.000 EURO,
 przychody netto ze sprzeda¿y towarów i produktów
oraz operacji finansowych 
2.000.000 EURO.

4.1.16 Skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Mo¿na nie sporz¹dzaæ skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, jeli ³¹czne
dane dotycz¹ce wszystkich
spó³ek nie spe³niaj¹ dwóch
z nastêpuj¹cych kryteriów:
 rednioroczne zatrudnienie
50 osób,
 suma aktywów bilansu
3.000.000 EURO,
 przychody netto ze sprzeda¿y towarów i produktów
oraz operacji finansowych 
6.000.000 EURO
lub w przypadku kiedy jednostka dominuj¹ca jest w co
najmniej 90% w³asnoci¹ innej jednostki dominuj¹cej
i jeli wszyscy udzia³owcy/
akcjonariusze wyrazili na to
zgodê.
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Uproszczone sprawozdanie
finansowe nie podlega oboOparte na bazie podobnych wi¹zkowi badania.
kryteriów jak przed nowelizacj¹. Jednostka mo¿e sporz¹dziæ sprawozdanie finansowe
w formie uproszczonej, jeli
nie spe³ni³a dwóch z nastêpuj¹cych kryteriów:
 rednioroczne zatrudnienie
 50 osób,
 suma aktywów bilansu 
2.000.000 EURO,
 przychody netto ze sprzeda¿y produktów i towarów
oraz operacji finansowych 
4.000.000 EURO.
Zawarte w artykule 50.1

Zawarte w artykule 56
Mo¿na nie sporz¹dzaæ skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, jeli ³¹czne dane
dotycz¹ce wszystkich spó³ek
nie spe³niaj¹ dwóch z nastêpuj¹cych kryteriów:

Postanowienia
z MSR 27

zgodne

 rednioroczne zatrudnienie
=<250 osób,
 suma aktywów bilansu
=< 7.500.000 EURO,
 przychody netto ze sprzeda¿y towarów i produktów
oraz operacji finansowych
=< 15.000.000 EURO
lub jeli jednostka dominuj¹ca
jest w co najmniej 90% w³asnoci¹ innej jednostki dominuj¹cej i jeli pozostali udzia³owcy/
akcjonariusze nie zg³osili sprzeciwu w ci¹gu 6 miesiêcy przed
dniem bilansowym.

"%
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W sytuacji kiedy spó³ka jest
notowana na gie³dzie warszawskiej lub na gie³dzie kraju bêd¹cego cz³onkiem Unii
Europejskiej powy¿sze kryteria nie maj¹ zastosowania.
4.1.17 Wymogi dotycz¹ce
badania
Spe³nienie dwóch kryteriów:
 rednioroczne zatrudnienie
 50 osób,
 suma aktywów bilansu 
równowartoæ w walucie polskiej 1.000.000 EURO,
 przychody netto ze sprzeda¿y towarów i produktów
oraz operacji finansowych 
równowartoæ w walucie polskiej 3.000.000 EURO.

Ujête w artykule 64

Dwa z kryteriów:
 rednioroczne zatrudnienie
 50 osób,
 suma aktywów bilansu 
równowartoæ w walucie polskiej 2.500.000 EURO,
 przychody netto ze sprzeda¿y towarów i produktów
oraz operacji finansowych 
równowartoæ w walucie polJeli jednostka nie spe³nia skiej 5.000.000 EURO.
powy¿szych kryteriów, badanie powinno byæ przeprowa- Jeli jednostka nie spe³nia powy¿szych kryteriów badanie
dzone raz na 3 lata
nie musi byæ przeprowadzane.

Ma zastosowanie do sprawozdañ finansowych od
01.01.2000 r.

4.1.18 Wymogi w zakresie
inwentaryzacji
Wymóg potwierdzania sald Wymienione w artykule 26 Brak obowi¹zku potwierdzaaktywów i pasywów.
nia zobowi¹zañ. WprowaWymagane potwierdzenie
dzono nowe mo¿liwoci posald nale¿noci
twierdzania sald.
Dopuszczona weryfikacja
stanu z dokumentami dla tych
sk³adników maj¹tku, dla których przeprowadzenie spisu
z natury lub potwierdzenie
z kontrahentami z przyczyn
uzasadnionych nie by³o mo¿liwe.
Usuniêto wzmiankê o spisie
towarów w punktach sprzeda¿y detalicznej. Inwentaryzacjê w punktach sprzeda¿y
detalicznej przeprowadza siê
wed³ug zasad ogólnych.
"&
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4.1.19 Rezerwy odliczenia
miêdzyokresowe bierne
Rezerwy tworzy siê na wszelkie znane ryzyko i zagra¿aj¹ce straty Dotyczy to pewnych
lub prawdopodobnych strat
z operacji gospodarczych.
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Regulacje zawarte w artyku- Bêd¹ powstawa³y dodatkowe
³ach 3.1.21, 28, 35 d I 39
pozycje odroczonego podatku.

Podobnie jak przed nowelizacj¹ oraz, gdy na jednostce ci¹¿y obowi¹zek wynikaj¹cy ze
zdarzeñ z przesz³oci, przy
Ujmowane wed³ug najlepszeczym termin i dok³adna kwogo oszacowania kwoty wyta zap³aty z tytu³u tego obomagaj¹cej zap³aty.
wi¹zku nie s¹ pewne.

Postanowienia zgodne z MSR
37  rezerwy, warunkowe
zobowi¹zania i aktywa warunkowe

Rezerwê na koszty restrukturyzacji tworzy siê w sytuacji,
gdy wymagaj¹ tego przepisy
prawne lub jednostka zawar³a
wi¹¿¹c¹ umowê.
Wyceniane wed³ug najlepszego oszacowania ich wartoci
godziwej.
4.1.20 Odroczony podatek
Jest ujmowany w odniesieniu
do przejciowych ró¿nic spowodowanych odmiennoci¹
momentu uznania przychodu
za osi¹gniêty lub kosztu za
poniesiony w myl ustawy
o rachunkowoci i przepisów
podatkowych.

Wyeliminowano mo¿liwoæ
wyboru odnonie ujmowania
Jest ujmowany w odniesieniu b¹d nie ujmowania aktywów
do wszystkich ró¿nic przejcio- z tytu³u odroczonego podatku.
wych pomiêdzy wartoci¹ podatkow¹ sk³adnika aktywów Wprowadzone kryterium wylub pasywów i ich wartoci¹ st¹pienia prawdopodobieñstwa
ksiêgow¹ oraz w odniesieniu do w miejsce pewnoci spowodustrat podatkowych mo¿liwych je wiêcej aktywów z tytu³u
Rezerwy z tytu³u odroczone- do odliczenia w przysz³oci.
odroczonego podatku.
go podatku (dodatnie ró¿nice) musz¹ byæ ujmowane Rezerwy na podatek odroczo- Przy kompensowaniu niew bilansie.
ny musz¹ byæ ujmowane zbêdne jest odniesienie do
okresów, w których ka¿da
w bilansie.
W przypadku aktywa z tytu³u
z pozycji ulegnie odwróceniu.
odroczonego podatku (ujemnej Aktywa z tytu³u odroczonego
ró¿nicy) jednostka ma wybór  podatku ujmowane s¹ wów- Prezentacji nale¿y dokonaæ
mo¿e je wykazywaæ b¹d nie. czas, je¿eli wed³ug przewidy- w podziale na krótko i d³ugoJeli przyjmie zasadê wykazy- wañ ujemne ró¿nice przej- terminowe.
wania aktywa, musi mieæ pew- ciowe bêd¹ mog³y zostaæ
Wystêpuj¹ znacz¹ce ró¿nice
noæ co do jego rozliczenia.
w przysz³oci odliczone.
w definicjach w porównaniu
Dodatnie i ujemne ró¿nice
z MSR 12  podatek dochoprzejciowe mog¹ byæ komdowy
pensowane.
Zawarte w artykule 37

"'
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Odroczony podatek jest ustalany w oparciu o stawki podatkowe, które bêd¹ obowi¹zywa³y w momencie odwrócenia siê
ró¿nic przejciowych.
Dodatnie i ujemne ró¿nice
przejciowe mog¹ byæ
kompensowane, jeli zostan¹ rozliczone w tym samym
okresie.
4.1.21 Zdarzenia w dacie
bilansowej
Sprawozdania powinny zostaæ skorygowane o zdarzenia maj¹ce istotny wp³yw na
treæ sprawozdania finansowego.

Zawarte w artykule 54

Zgodne z MSR 10  zdarzenia warunkowe oraz zdaJeli maj¹ istotny wp³yw na rzenia nastêpuj¹ce po dniu
nie zatwierdzone sprawozda- bilansowym
nia finansowe lub powoduj¹,
¿e za³o¿enie kontynuacji
W pozosta³ych przypadkach dzia³alnoci nie jest zasadne,
nale¿y zawrzeæ je w informa- nale¿y skorygowaæ sprawozdania finansowe.
cji dodatkowej.
W pozosta³ych przypadkach
nale¿y zawrzeæ je w informacji dodatkowej.
4.1.22 Jednostki powi¹zane
Brak szczegó³owych defini- Zawarte w artykule 3.1.43
cji. Czêæ informacji zawarta oraz za³¹cznikach 14, 16.2
w informacjach dodatkoZdefiniowane jako jednostka
wych.
dominuj¹ca lub znaczny inwestor, jednostki zale¿ne,
wspó³zale¿ne i stowarzyszone. Nale¿y ujawniaæ wszystkie transakcje  ich charakter
transakcji, warunki oraz kwoty transakcji, jak równie¿
transakcje z cz³onkami zarz¹du i rady nadzorczej.
4.1.23 Jednostki zale¿ne
S¹ to jednostki gospodarcze
kontrolowane przez inn¹ jednostkê, która mo¿e wp³ywaæ
na ich decyzje finansowe
i operacyjne.
#

W doprecyzowaniu informacji nale¿y posi³kowaæ siê
MSR 24  informacje ujawniane na temat podmiotów
powi¹zanych

Zawarte w artyku³ach 3.1.34, Przy sporz¹dzaniu sprawoz3.1.39, 57, 58 I 60.9
dañ nale¿y zapewniæ porównywalnoæ danych.
S¹ to jednostki gospodarcze
kontrolowane przez inn¹ jed-
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Wy³¹czeniu z konsolidacji
podlegaj¹ jednostki zale¿ne
spe³niaj¹ce okrelone kryteria w zakresie wielkoci przychodów i wartoci aktywów.
Wy³¹czeniu z konsolidacji
podlegaj¹ te¿ te jednostki zale¿ne, które zosta³y nabyte
w celu ich odsprzeda¿y lub
w przypadku których sprawowanie kontroli nie jest trwa³e
(mniej ni¿ 12 miesiêcy) lub
jest w istotnym stopniu ograniczone.
Je¿eli jednostka zale¿na prowadzi ca³kowicie odmienny
rodzaj dzia³alnoci, wówczas
nie jest konsolidowana, lecz
traktowana jako jednostka
stowarzyszona.
Udzia³y mniejszoci s¹ wykazywane w wysokoci udzia³u w wartoci rynkowej aktywów netto jednostki zale¿nej.
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nostkê, która mo¿e wp³ywaæ Znaczne ró¿nice w stosunku
na ich decyzje finansowe do MSR 22
i operacyjne.
Wy³¹czeniu z konsolidacji
podlegaj¹ te jednostki zale¿ne, które zosta³y nabyte w celu ich odsprzeda¿y w ci¹gu
12 miesiêcy, lub w przypadku których sprawowanie kontroli bêdzie trwaæ krócej ni¿
12 miesiêcy od daty bilansowej lub jest w istotnym stopni u ograniczone.
Dopuszcza siê wy³¹czenie
z konsolidacji tych jednostek
zale¿nych, których wyniki s¹
nieistotne z punktu widzenia
grupy i które nie maj¹ wp³ywu na jasnoæ i rzetelnoæ jej
sprawozdania finansowego.
Je¿eli jednostka zale¿na prowadzi ca³kowicie odmienny
rodzaj dzia³alnoci, wówczas nie jest konsolidowana,
lecz traktowana jako jednostka stowarzyszona.
Udzia³y mniejszociowe s¹
wykazywane w wysokoci
udzia³u w wartoci godziwej
aktywów netto jednostki zale¿nej. Je¿eli poniesione straty obni¿aj¹ te udzia³y do poziomu < 0, wówczas nie s¹
one alokowane na udzialy
mniejszoci, lecz stanowi¹
czêæ strat grupy kapita³owej.

4.1.24 Jednostki stowarzyszone
S¹ to jednostki, w przypadku
których inwestor ma znacz¹cy wp³yw na decyzje finansowe i operacyjne oraz posiada wiêcej ni¿ 20% i mniej ni¿
50% praw g³osu.
#
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Jednostki stowarzyszone Zawarte w artyku³ach 3.1.36, Znacz¹ca ró¿nica w stosunkonsoliduje siê metod¹ praw 3.1.41, 3.1.47, 62 I 63 a
ku do MSR 28 w zakresie
w³asnoci jeli ze wzglêdu na
klasyfikacji wartoci firmy
S¹ to jednostki, w przypadku
jednostki.
których inwestor ma znacz¹cy
Zale¿ne spó³ka sporz¹dza wp³yw na decyzje finansowe
skonsolidowane sprawozda- i operacyjne, lecz nic sprawunie finansowe.
je samodzielnej lub wspólnej
kontroli nad tak¹ jednostk¹.
Wy³¹czeniu z konsolidacji
podlegaj¹ jednostki stowa- Udzia³y w jednostkach stowarzyszone spe³niaj¹ce okrelo- rzyszonych wykazuje siê mene kryteria.
tod¹ praw w³asnoci, je¿eli
spó³ka sporz¹dza skonsolidoPonadto wy³¹czeniu z konsoliwane sprawozdanie finansowe.
dacji podlegaj¹ te jednostki stowarzyszone, które zosta³y naby- Wy³¹czeniu podlegaj¹ te jedta w celu ich odsprzeda¿y.
nostki stowarzyszone, które zosta³y nabyte w celu ich odsprzeHipotetyczna wartoæ firmy
da¿y w ci¹gu 12 miesiêcy lub
jest ujmowana jako oddzielw przypadku których inwestor
na pozycja aktywów.
ma ograniczony wp³yw na decyzje finansowe i operacyjne.
W przypadku ograniczonego
wp³ywu wartoæ udzia³ów
wykazuje siê metod¹ praw
w³asnoci w wysokoci okrelonej na dzieñ ograniczenia
Hipotetyczna wartoæ firmy
jest ujmowana jako oddzielna pozycja aktywów
4.1.25 Jednostki dzia³aj¹ce
za granic¹
Salda bilansowe wyceniane Uszczegó³owiona w artykupo kursie obowi¹zuj¹cym na ³ach 51.2 I 63 b 2
koniec roku obrotowego.
Salda bilansowe wyceniane
Kapita³ w³asny przeliczany po kursie obowi¹zuj¹cym na
wed³ug kursu obowi¹zuj¹ce- koniec roku obrotowego
go na dzieñ przejêcia kontroli znacz¹cego wp³ywu (nic Kapita³ w³asny przeliczany weujête w przepisach  odnie- d³ug kursu obowi¹zuj¹cego na
dzieñ przejêcia kontroli znacz¹sienie do MSR).
cego wp³ywu (nie ujête w przeSalda wynikowe przeliczane pisach - odniesienie do MSR).
wed³ug redniego kursu rocznego.
#

Znacz¹ca ró¿nica w stosunku do MSR 21  skutki
zmian kursów wymiany
walut obcych, który zezwala na zastosowanie jednej z
dwóch metod, w zale¿noci
od rodzaju powi¹zania miêdzy jednostk¹ dominuj¹c¹
i zale¿n¹.
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Ró¿nice kursowe powsta³e
w zwi¹zku z wycen¹ na dzieñ
bilansowy ujmuje siê w pozycji kapita³u wasnego do momentu zbycia udzia³ów, po
czym s¹ one odnoszone na rachunek zysków i strat.

Salda wynikowe przeliczane
wed³ug redniego kursu rocznego  kurs redni ustalany
jest w oparciu o rednie kursy miesiêczne lub z wykorzystaniem kursu otwarcia i zamkniêcia.
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Ró¿nice kursowe powsta³e
w zwi¹zku z wycen¹ na dzieñ
bilansowy ujmuje siê w pozycji kapita³u w³asnego do dnia
sprzeda¿y akcji/udzia³ów, po
czym s¹ one odnoszone na rachunek zysków i strat.
4.1.26 Dane na serwerze
za granic¹
Brak jasnych regulacji. Ró¿ne interpretacje na temat
mo¿liwoci korzystania z serwera za granic¹. Uwa¿a siê,
¿e jest to dopuszczalne przy
spe³nieniu szeregu warunków

4.1.27 Przejêcia a ³¹czenie
udzia³ów
Brak szczegó³owych uregulowañ pozwalaj¹cych na
rozró¿nienie miêdzy przejêciem a ³¹czeniem udzia³ów.
W wiêkszoci przypadków
wszystkie transakcje po³¹czenia jednostek s¹ uznawane za przejêcia

W artyku³ach 11.3, 13.2 I 13.3 Podobne do MSR 22
Dopuszczono przetwarzanie
danych za granic¹ pod pewnymi warunkami.
W ka¿dym przypadku nale¿y
powiadomiæ o tym urz¹d
skarbowy.

W artyku³ach 44a I 44c
Przejêcie to takie po³¹czenie
jednostek gospodarczych,
w przypadku którego mo¿na
zidentyfikowaæ jednostkê
przejmuj¹c¹  jednostkê
przejmuj¹c¹ kontrolê nad
inn¹ jednostk¹ gospodarcz¹
£¹czenie udzia³ów to takie
po³¹czenie jednostek, przy
którym ¿adnej ze stron nie
mo¿na uznaæ za jednostkê
przejmuj¹c¹ Musz¹ zostaæ
spe³nione okrelone kryteria.

#!
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4.1.28 Metoda przejêcia/
nabycia
Wszystkie aktywa i pasywa
wyceniane s¹ wed³ug wartoci
rynkowej (w pewnych przypadkach dopuszczalna jest
wycena wed³ug wartoci ksiêgowej). Ró¿nica pomiêdzy zap³acon¹ kwot¹ i wartoci¹ rynkow¹ stanowi wartoæ firmy
lub ujemn¹ wartoæ firmy.
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Wartoæ godziwa mo¿e dawaæ inn¹ wartoæ aktywów,
Wszystkie aktywa i pasywa pasywów lub kwoty zap³aty
(nawet jeli nie zosta³y ujê-  jest oparta na zdyskontowate) wyceniane s¹ wed³ug war- nych przep³ywach pieniê¿toci godziwej.
nych.
Cena nabycia to wartoæ go- Ujemna wartoæ firmy mo¿e
dziwa zap³aty, która uwzglêd- byæ wykazywana przez d³u¿nia równie¿ najlepsze oszaco- szy okres obni¿aj¹c wp³yw
Ujemna wartoæ firmy jest wanie zdarzeñ warunkowych. na przychody lub mo¿e poodraczana i amortyzowana Ró¿nica w stosunku do war- wodowaæ powstanie zryprzez okres nie przekraczaj¹- toci godziwej stanowi war- cza³towanych zysków przy
toæ firmy lub ujemn¹ war- przejêciu niektórych jednocy 5 lat.
toc firmy.
stek gospodarczych.
Trzystopniowy proces ujmo- Szczególne wskazówki dotywania ujemnej wartoci firmy: cz¹ce przejêæ realizowanych
 jeli dotyczy przysz³ych strat stopniowo oraz zmian w pojest odraczana i ujmowana po cz¹tkowo ujêtej wartoci goponiesieniu straty, nastêpnie: dziwej mog¹ spowodowaæ
 wartoæ nie przekraczaj¹ca zmianê w wykazanej wartoci
wartoci aktywów podlegaj¹- firmy/ujemnej wartoci fumy.
cych umorzeniu jest odraczana i amortyzowana przez okres Podobne do MSR 22
u¿ytkowania tych aktywów;
 pozosta³a czêæ jest ujmowana w pozycji przychodów
przy przejêciu.
W artykule 44 b

Zmiany do wartoci godziwej
ujêtej w roku, w którym mia³o miejsce przejêcie powoduj¹ korektê wartoci firmy/
ujemnej wartoci firmy.
Przejêcia stopniowe ujmowane
s¹ jako oddzielne transakcje. Za
datê przejêcia uznaje siê datê
rejestracji po³¹czenia
4.1.29 £¹czenie udzia³ów
Brak szczególnych uregulo- Szczegó³y w artykule 44 c
wañ
Aktywa i pasywa s¹ wykazywane wed³ug wartoci ksiêgowej. Wartoæ kapita³u pod#"
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nowelizacj¹

Ustawa po nowelizacji

Uwagi
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stawowego stanowi sumê Zgodne z MSR 22
wartoci kapita³ów ³¹cz¹cych
siê jednostek gospodarczych,
przy czym wy³¹czeniu podlega kapita³ podstawowy spó³ek, które nie bêd¹ zarejestrowane jako oddzielne spó³ki.
Wszelkie ró¿nice pomiêdzy
kapita³em w³asnym nowopowstalej jednostki i aktywami netto bêd¹ nastêpnie korygowane poprzez pozosta³e
salda kapita³u w³asnego.
Powy¿sze zasady stosuje siê
równie¿ w odniesieniu do
niektórych przypadków restrukturyzacji grupy
4.1.30 Transakcje walutowe
Transakcje walutowe s¹ uj- Zawarte w artykule 30
mowane wed³ug kursu obowi¹zuj¹cego na dzieñ trans- Transakcje walutowe s¹ ujmowane wed³ug kursu obowi¹zuakcji.
j¹cego na dzieñ transakcji 
Pozycje pieniê¿ne (gotów- stosowanego przez bank,
ka, nale¿noci, zobowi¹zania) z którego korzysta jednostka
s¹ przeliczane na dzieñ bilan- lub udokumentowanego w insowy. Ró¿nice kursowe po- ny sposób.
wsta³e w zwi¹zku z wycen¹ na
dzieñ bilansowy rodków pie- Na dzieñ bilansowy salda
niê¿nych oraz udzia³ów akcji pozycji pieniê¿nych przeliujmuje siê w rachunku zyskó- czane s¹ po kursach stosowanych przez bank lub og³oszowi strat.
nych przez NBP.
Ró¿nice kursowe powsta³e Zyski/straty z tytu³u ró¿nic
w wyniku wyceny innych kursowych ujmuje siê w rapozycji pieniê¿nych grupu- chunku zysków i strat, z wyje siê wed³ug rodzaju waluty. j¹tkiem tych, które mo¿na
Straty z tytu³u ró¿nic kurso- aktywowaæ.
wych ujmuje siê w rachunku
zysków i strat. Zyski z tytu³u
ró¿nic kursowych s¹ odraczane do czasu ich zrealizowania.

Kursy, wed³ug których ksiêgowane s¹ transakcje nie s¹
ograniczone tylko do kursów
og³oszonych przez NBP lub
widniej¹cych na dokumencie
SAD. Nale¿y uwzglêdniæ
wszystkie umowy zwi¹zane
z dan¹ transakcj¹. Niezrealizowanie zyski z tytu³u ró¿nic kursowych nie s¹ ju¿ odraczane, lecz ujmowanie
wraz z innymi zyskami lub
stratami lub te¿ w rachunku
zysków i strat.
Zgodne z MSR 21  skutki
zmian kursu wymiany
walut obcych

##
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4.1.31 B³êdy podstawowe
Brak szczegó³owych regulacji Reguluje artyku³ 54

Postanowienia zgodne
z MSR 8  zysk lub strata
Skutki b³êdów podstawonetto okresu obrotowego,
wych s¹ korygowane poprzez
podstawowe b³êdy i zmiany
bilans otwarcia zysku/straty
zasad rachunkowoci
z lat ubieg³ych.

4.1.32 Zmiany w przyjêtych
zasadach rachunkowoci
Brak szczegó³owych regulacji Ujête w artykule 82

Postanowienia
zgodne
z MSR 8  zysk lub strata
Nowe zasady musz¹ obowi¹netto okresu obrotowego,
zywaæ od pocz¹tku roku obpodstawowe b³êdy i zmiany
rotowego, niezale¿nie od tego,
zasad rachunkowoci
kiedy zosta³a podjêta decyzja
o wprowadzeniu zmiany.
Skutki zmian w przyjêtych zasadach rachunkowoci s¹ korygowane poprzez bilans
otwarcia kapita³u w³asnego
w pozycji zysk/strata z lat
ubieg³ych.

4.1.33 Kontynuacja dzia³alnoci/Ci¹g³oæ dzia³ania
Jednostka bêdzie kontynu- Zawarte w artyku³ach 5.2 I 29
owaæ dzia³alnoæ w najbli¿Jednostka bêdzie kontynuszej przewidywalnej przyowaæ dzia³alnoæ w najbli¿sz³oci.
szej przewidywanej przysz³oJeli jednostka nie bêdzie ci, co najmniej przez okres 12
kontynuowaæ dzia³alnoci miesiêcy od daty bilansowej.
wycena aktywów nastêpuje
Jeli jednostka nie bêdzie
po cenach sprzeda¿y netto
kontynuowaæ dzia³alnoci.
mo¿liwych do uzyskania nie
Wycena aktywów nastêpuje
wy¿szych od cen nabycia lub
po cenach sprzeda¿y netto
kosztów wytworzenia pomo¿liwych do uzyskania nie
mniejszonych o odpisy umowy¿szych od cen nabycia lub
rzeniowe.
kosztów wytworzenia poRó¿nice powsta³e w wyniku mniejszonych o odpisy umowyceny wp³ywaj¹ na kapita³ rzeniowe oraz odpisy z tytulub na rachunek wyników ³u trwa³ej utraty wartoci
i strat.
Jednostka jest te¿ obowi¹zana
utworzyæ rezerwê na przewidywane dodatkowe koszty i stra#$

Wymóg tworzenia rezerw
gdy za³o¿enie o kontynuacji
dzia³alnoci przesta³o byæ
zasadne.
Znacz¹ce ró¿nice w sposobie
ujmowania w porównaniu
z MSR l  prezentacja Sprawozdañ Finansowych
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ty spowodowane zaniechaniem lub utrat¹ zdolnoci do
kontynuowania dzia³alnoci
Ró¿nice powsta³e w wyniku
wyceny oraz utworzenia rezerwy wp³ywaj¹ na kapita³ z
aktualnej wyceny.

4.2 Wp³yw zmian w nowelizacji na zak³adowy plan kont
Zatwierdzone w nowelizacji ustawy zmiany powoduj¹ koniecznoæ zmodyfikowania planu kont, na których oparta jest rejestracja zdarzeñ gospodarczych. Po
modyfikacji nast¹pi³a zmiana zakresu transakcji na kontach wynikowych i bilansowych. Dotyczy to na przyk³ad ró¿nic kursowych czy korekty b³êdów podstawowych. Niektóre zdarzenia gospodarcze zaliczane dotychczas do zysków i strat
nadzwyczajnych przesuniêto do pozosta³ych przychodów i kosztów operacyjnych.
Te i szereg innych zmian wymusi³y koniecznoæ modyfikacji zak³adowego planu
kont. Nie tylko w zakresie rozszerzenia, czy te¿ przeklasyfikowania dotychczas
stosowanych kont, ale równie¿ w zakresie informacji, które musz¹ byæ przygotowane przy okazji dostosowania do wymogów znowelizowanej Ustawy.
Zakres tych zmian mo¿na podzieliæ zasadniczo na kilka wiêkszych grup:
 korekty wykazu kont ksiêgi g³ównej,
 korekty zasad klasyfikacji zdarzeñ i zasad wyceny,
 skutki pope³nienia b³êdów podstawowych pope³nionych w latach ubieg³ych,
 korekty wyceny.
W ramach pierwszej grupy, w zwi¹zku z wprowadzeniem nowej kategorii inwestycji w nieruchomoci i prawa nale¿y dodaæ konto z takim samym opisem do
ZPK. Wskazane równie¿ jest utworzenie nowego konta  krótkoterminowe aktywa finansowe. W ramach tej grupy zmian nale¿y równie¿ dostosowaæ nazewnictwo do nowego s³ownika zawartego w ustawie. Nale¿y zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce modyfikacje:
 aktywa trwa³e  w miejsce dotychczasowego maj¹tku trwa³ego,
 d³ugoterminowe aktywa finansowe  w miejsce dotychczasowego finansowego maj¹tku trwa³ego,
 rodki trwa³e w budowie  w miejsce dotychczasowych inwestycji,
 nale¿y rozdzieliæ konto rezerwy i przychody przysz³ych okresów na konto rezerw oraz konto przychodów przysz³ych okresów.
#%

Nowelizacja mo¿e równie¿ powodowaæ koniecznoæ poszerzenia ewidencji czêci aktywów i pasywów w sytuacji, kiedy jednostka nale¿y do grupy kapita³owej
(obowi¹zek wykazywania transakcji z jednostkami powi¹zanymi).
Druga grupa zmian obejmuje przede wszystkim ustalenie zasad kalkulacji kosztów wytworzenia zgodnej z now¹ definicj¹ zawart¹ w art. 28 ust. 3 ustawy.
W zwi¹zku z tym koniczne bêdzie wprowadzenie dodatkowych kont rozliczeniowych dla zespo³u 5  koszty wed³ug typów dzia³alnoci i ich rozliczenie oraz kont
zespo³u 4  koszty wed³ug rodzajów i ich rozliczenie oraz ustalania kosztów wytworzenia dla potrzeb wyceny zapasu produktów na koniec okresu obrotowego.
W ramach opracowywania ZPK dla potrzeb znowelizowanej ustawy nale¿y sprecyzowaæ zasady wyceny zapasów i ich wp³ywu na rozliczanie podatku dochodowego, jak równie¿ dostosowaæ te zasady do umów o wykonanie d³ugotrwa³ych
us³ug  czyli okrelenia metody ustalania wyniku na nie zakoñczonych umowach
o wykonanie d³ugotrwa³ych us³ug i metody szacowania stopnia zaawansowania
tych us³ug na dzieñ bilansowy.
Korekty b³êdów podstawowych pope³nionych w latach ubieg³ych nale¿y rozliczaæ nastêpuj¹co:
 zwiêkszenie zysku lub zmniejszenie straty:
WIN IEN
Ze s pół „5”
Ze s pół „5”
Ze s pół „6”
Ze s pół „2”
Ze s pół „8”

MA

Koszt działalności podstawowej Ze s pół „8” Rozliczenie wyniku finansowego
Koszt działalności produkcyjnej
Produkty gotowe i półfabrykaty
Rozrachunki publiczno- prawne
Rezerwy

 zmniejszenie zysku lub zwiêkszenie straty:
WIN IEN
Ze s pół „8” Rozliczenie wyniku finansowego Ze s pół „5”
Ze s pół „5”
Ze s pół „6”
Ze s pół „2”
Ze s pół „8”
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MA
Koszt działalności podstawowej
Koszt działalności produkcyjnej
Produkty gotowe i półfabrykaty
Rozrachunki publiczno- prawne
Rezerwy

 aktualizacja wyceny rodków trwa³ych z tytu³u trwa³ej utraty wartoci:
WIN IEN

MA

Ze s pó³ 8 K apita³ (fundusz) z aktualizacji Ze s pó³ 0 Odpisy umorzeniowe rodków
wyceny  w wysokoci do kwoty uprzedniej t r w a ³yc h o r a z w a r t o  c i nie ma t e r ia lnyc h
i prawnych
aktualizacji
Ze s pó³ 7 Pozosta³e koszty operacyjne 
w wysokoci nadwy¿ki ponad kwotê uprzedniej aktualizacji

 aktualizacja wyceny rodków trwa³ych z tytu³u ustania przyczyny trwa³ej utraty
wartoci:
WIN IEN

MA

Ze s pó³ 0 Odpisy umorzeniowe rodków Ze s pó³ 8 K apita³ (fundusz) z aktualizacji
t r w a ³yc h o r a z w a r t o  c i nie ma t e r ia lnyc h wyceny  w wysokoci do kwoty uprzedniej
i prawnych
aktualizacji
Ze s pó³ 7 Pozosta³e przychody operacyjne
 w w y s o k o  c i n a d w y ¿k i p o n a d k w o t ê
uprzedniej aktualizacji

 ró¿nice kursowe na dzieñ bilansowy zwiêkszaj¹ce nale¿noci i zmniejszaj¹ce
zobowi¹zania
WIN IEN
Ze s pó³ 2 Rozrachunki z odbiorcami
Ze s pó³ 2 Rozrachunki z dostawcami
Ze s pó³ 2 Pozosta³e Rozrachunki

MA
Ze s pó³ 7 Przychody finansowe

 ró¿nice kursowe na dzieñ bilansowy zmniejszaj¹ce nale¿noci i zwiêkszaj¹ce
zobowi¹zania:
WIN IEN
Ze s pó³ 7 Koszty finansowe

MA
Ze s pó³ 2 Rozrachunki z odbiorcami
Ze s pó³ 2 Rozrachunki z dostawcami
Ze s pó³ 2 Pozosta³e rozrachunki

 straty podatkowe mo¿liwe do odliczenia w przysz³oci:
WIN IEN

MA

Ze s pó ³  6  Pozosta³e rozliczenia miêdzy- Ze s pó³ 8 Podatek dochodowy i inne obookresowe
wi¹zkowe obci¹¿enia wyniku finansowego

#'

 rezerwa na przysz³e zobowi¹zania spowodowane restrukturyzacj¹ jednostki:
WIN IEN
Ze s pół „7” Straty nadzwyczajne

MA
Ze s pół „8” Rezerwy

4.3 Bilans przejciowy z przyk³adem
Obowi¹zek korekty bilansu otwarcia na dzieñ 01.01.2002 r. nie zosta³ w ustawie
jasno wyra¿ony. Nie mniej jednak w przypadkach, kiedy zosta³y zmienione zasady rachunkowoci w taki sposób, ¿e maj¹ one istotny wp³yw na prezentacjê sprawozdañ jednostki tak¹ korektê nale¿y zawsze wprowadziæ.
Korekty takie mog¹ byæ wprowadzone na kilka sposobów. Zapisy mog¹ czêciowo zostaæ rozliczone w ksiêgach dotycz¹cych roku 2001 lub poprzez korektê kapita³u (funduszu) w³asnego i rozliczone w ksiêgach roku 2002 i nastêpnych 
w myl zapisów znowelizowanej ustawy. Przystêpuj¹c zatem do korekt nale¿y po
pierwsze oszacowaæ, czy zaistnia³e korekty maj¹ istotny wp³yw na prezentacjê
sprawozdañ finansowych, a po drugie wybraæ metodê jak¹ korekty te zostan¹
uwzglêdnione w ksiêgach roku 2002.
Pierwsza grupa korekt dotyczy aktywów i zobowi¹zañ. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e jednostka w myl ustawy przed nowelizacj¹ posiada³a w swoich ksiêgach aktywa
i zobowi¹zania, które w myl nowelizacji nie spe³niaj¹ kryteriów zaliczenia ich
do aktywów i zobowi¹zañ. Takie pozycje z ewidencji powinny zostaæ usunietê.
Korekta taka, jeli jest istotna pomniejsza wynik z lat ubieg³ych po stronie pasywów oraz zwiêksza podatek odroczony kapita³owo. Po stronie aktywów zmniejsza aktywa trwa³e oraz zwiêksza rozliczenia miêdzyokresowe czynne z tytu³u
odroczonego podatku.
Z drugiej strony mog¹ byæ równie¿ pozycje dotychczas nie ujête w ewidencji ksiêgowej, które po nowelizacji nale¿y umieciæ w ksiêgach. Skutkiem takiego dzia³ania bêdzie zwiêkszenie aktywów trwa³ych za po stronie pasywów dodatnia
korekta wyniku z lat ubieg³ych, wzrost rezerwy na podatek odroczony kapita³owy
oraz spadek podatku odroczonego kapita³owo.
Drug¹ grupê stanowi¹ zmiany spowodowane przegrupowaniem niektórych sk³adników aktywów oraz wprowadzeniem nowych podzia³ów, które w dotychczasowym brzmieniu nie by³y obowi¹zuj¹ce. Bêd¹ to:
 przeniesienie z wartoci niematerialnych i prawnych do rodków trwa³ych lub
inwestycji praw z tytu³u, u¿ytkowania wieczystego gruntów, spó³dzielczego
w³asnociowego prawa do lokalu u¿ytkowego, spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu mieszkalnego, wykazanie w d³ugoterminowych rozliczeniach miêdzyokresowych odrêbnie aktywów z tytu³u odroczonego podatku
$

dochodowego, przedstawienie tych rozliczeñ w podziale na d³ugo i krótkookresowe, klasyfikacja umów leasingowych.
Dodatkowo zgodnie z nowelizacj¹ nale¿y zaprezentowaæ szczegó³owo wszystkie
transakcje z podmiotami powi¹zanymi i odrêbnie zaprezentowaæ je w nowym
uk³adzie bilansu.
Dostosowanie danych w bilansie przekszta³ceniowym po stronie pasywów bêdzie polega³o na:
 wykazaniu kapita³u (funduszu) zapasowego bez szczegó³owego podzia³u,
 wykazanie rezerw na d³ugo i krótkoterminowe,
 wykazanie nale¿noci i zobowi¹zañ w podziale na 12 miesiêczny okres sp³aty
i powy¿ej12 miesiêcy,
 wykazanie rezerw z tytu³u biernych rozliczeñ miêdzyokresowych jako pozosta³ych rezerw na zobowi¹zania.
W poni¿szej tabeli prezentujemy najwa¿niejsze zmiany w stosunku do ustawy
przed nowelizacj¹ w uk³adzie nowego sprawozdania. Po stronie aktywów wygl¹da ono nastêpuj¹co:
SKORYGUJ IN MINUS

SKORYGUJ IN PLUS

A. Aktywa trwa³e
I. Warto ci nie mate rialne i prawne
1. Koszty zakoñczonych prac
rozwojowych
2. Wartoæ firmy
3. Inne warto ci nie mate rialne
i prawne

B e z pra wa wi e c zy s t e g o
u ¿ y t k o wa n i a g r u n t ó w,
s p ó ³ d z i e l c z e g o p r a wa
do lok alu (patrz A.II.1a),
o ra z inny c h WniPR
zaliczanych do inwe s tycji

4. Zaliczki na wartoci
niematerialne i prawne
II. R ze czowe aktywa trwa³e
1. rodki trwa³e
a) Grunty (w tym prawo u¿ytko- B e z g runtó w za lic za ny c h Tutaj w³¹cz prawa wie wania wie czys te go gruntu)
do inwe s tycji
czys te go u¿ytkowania
gruntów, s pó³dzie lcze go prawa do lokalu
b) B udynki, lokale i obie kty
in¿ynie rii l¹dowe j i wodne j

B e z budy nk ó w i budo wli
zaliczonych do inwe s tycji

c) Urz¹dzenia techniczne i maszyny
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c) Urz¹dzenia techniczne i maszyny
SKORYGUJ IN MINUS

SKORYGUJ IN PLUS

d) rodki transportu
e) Inne rodki trwa³e
2. rodki trwa³e w budowie

Tutaj w³¹cz inwe s tycje
rozpoczê te

3. Zaliczki na rodki trwa³e
w budowie
III. N ale ¿no ci d³ugote rminowe
1. Od je dnos te k powi¹zanych

B e z n a l e ¿n o  c i z t y t u ³ u
d o s t a w i u s ³ u g z je d n o s t k a mi p o wi ¹ za n y mi
(patrz B .II.1a)

2. Od pozos ta³ych je dnos te k

B e z n a l e ¿n o  c i z t y t u ³ u
dos taw i us ³ug z pozos ta³y mi je dno s tk a mi po wi¹ zanymi (patrz B .II.2a)

IV. Inwe s tycje d³ugote rminowe

Tutaj w³¹cz prawa wie czy s te g o u¿y tk o wa nia
g runtó w, s pó ³dzie lcze go prawa do lokalu, budy nk i i budo wle za liczane do inwe s tycji

1. Nieruchomoci
2. Warto ci nie mate rialne
i prawne

Tutaj w³¹cz WniPR zaliczane do inwe s tycji

3. D ³ugote rminowe aktywa
finans owe

Tuta j ro zlicz do da tnia
ró¿nicê pomiê dzy aporte m rze czowym a je go
wa rt o  c i ¹ k s i ê g o w¹
ne tto za objê te udzia³y
w je dno s tk a c h po wi¹ zanych

a) W jednostkach powi¹zanych
 Udzia³y i akcje
 Inne papiery wartociowe
 Udzielone po¿yczki
 Inne d³ugoterminowe aktywa
finansowe
b) W pozosta³ych jednostkach
 Udzia³y i akcje

$

SKORYGUJ IN MINUS

SKORYGUJ IN PLUS

 Inne papiery wartociowe
 Udzielone po¿yczki
 Inne d³ugoterminowe aktywa
finansowe
4. Inne inwestycje d³ugoterminowe
V. D ³ugote rminowe rozlicze nia
miê dzyokre s owe
1. Aktywa z tytu³u odroczone go
podatku dochodowe go

Tutaj w czê  ci przypadaj¹ce j do rozlicze nia

2. Inne rozlicze nia miê dzyokre s owe

W czê  ci przypadaj¹ce j
na okre s d³u¿s zy ni¿ je de n rok

B . Aktywa obrotowe
I. Zapas y
1. Materia³y
2. Pó³produkty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. N ale ¿no ci krótkote rminowe
1. N ale ¿no ci od je dnos te k
powi¹zanych

wraz z nale ¿no ciami
z tytu³u dos taw i us ³ug
z je dnos tkami powi¹zanymi

Z tytu³u dostaw i us³ug o okresie sp³aty
 do 12 miesiêcy
 powy¿ej 12 miesiêcy
 inne
2. N ale ¿no ci od pozos ta³ych
je dnos te k

Wraz z nale ¿no ciami
z tytu³u dos taw i us ³ug
z pozos ta³ymi je dnos tkami powi¹zanymi

a) Z tytu³u dostaw i us³ug o okresie
sp³aty
 do 12 miesiêcy
 powy¿ej 12 miesiêcy
SKORYGUJ IN MINUS

SKORYGUJ IN PLUS
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SKORYGUJ IN MINUS

SKORYGUJ IN PLUS

b) Z tytu³u podatków, dotacji, ce³,
ubezpieczeñ spo³. i zdrowot
c) Inne
d) Dochodzone na drodze s¹dowej
III. Inwe s tycje krótkote rminowe
1. Krótkoterminowe aktywa
finansowe
a) W jednostkach powi¹zanych
 Udzia³y lub akcje
 Inne papiery wartociowe
 Udzielone po¿yczki
 Inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
b) W pozosta³ych jednostkach
 Udzia³y lub akcje
 Inne papiery wartociowe
 Udzielone po¿yczki
 Inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
c) rodki pieniê¿ne i inne aktywa
pieniê¿ne
 rodki pieniê¿ne w kasie i na
rachunkach
 Inne rodki pieniê¿ne
 Inne aktywa pieniê¿ne
2. Inne inwe s tycje krótkote rminowe

IV. Krótkote rminowe rozlicze nia
miê dzyokre s owe
AKTYWA R AZEM

$"

Raze m z wp³atami z tytu³u udzia³u we wspólne j
budowie  rodków trwa
³ych a¿ do czas u je j zakoñcze nia

Najwa¿niejsze zmiany po stronie pasywów ujmuje tabela poni¿ej:
SKORYGUJ IN MINUS

SKORYGUJ IN PLUS

A. Kapita³ (fundus z) w³as ny
I. Kapita³ (fundusz) podstawowy
II. Nale¿ne wp³aty na poczet kapita³u
III.Udzia³y (akcje ) w³as ne
(warto æ uje mna)

Tutaj prze nie  z aktywó w u d zi a ³ y  a k c je
w³as ne
(Patrz Pas ywa A.III)

IV.Kapita³ (fundusz) zapasowy
V. Kapita³ (fundusz) z aktualizacji
wyceny
VI. Pozosta³e kapita³y (fundusze)
rezerwowe
VII. Zys k (s trata) z lat ubie g³ych

Tutaj rozliczys z nie rozliczone k os zty organiza c ji po nio s io ne przy
za ³o ¿e niu lub pó nie js zy m ro zs ze rze ni u
s pó³ki

VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ci¹gu
roku obrotowego (wielkoæ
ujemna)
B . Zobowi¹zania i re ze rwy na
zobowi¹zania
I. Rezerwy na zobowi¹zania
1. Rezerwa z tytu³u odroczonego
podatku dochodowego
2. Rezerwa na wiadczenia
emerytalne i podobne
 D³ugoterminowe
 Krótkoterminowe
3. Pozosta³e rezerwy
 D³ugoterminowe
 Krótkoterminowe
II. Zobowi¹zania d³ugoterminowe
1. Wobec jednostek powi¹zanych
2. Wobec pozosta³ych jednostek

$#

SKORYGUJ IN MINUS
a) Kredyty i po¿yczki
b) Z tytu³u emisji d³u¿nych
papierów wartociowych
c) Inne zobowi¹zania finansowe
d) Inne
III. Zobowi¹zania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powi¹zanych
a) Z tytu³u dostaw i us³ug o okresie
wymagalnoci
 Do 12 miesiêcy
 Powy¿ej 12 miesiêcy
b) Inne
2. Wobec pozosta³ych jednostek
a) Kredyty i po¿yczki
b) Z tytu³u emisji d³u¿nych
papierów wartociowych
c) Inne zobowi¹zania finansowe
d) Z tytu³u dostaw i us³ug o okresie
wymagalnoci
 do 12 miesiêcy
 powy¿ej 12 miesiêcy
e) Zaliczki otrzymane na dostawy
f) Zobowi¹zania wekslowe
g) Z tytu³u podatków, ce³,
ubezpieczeñ spo³ecznych i innych
wiadczeñ
h) Z tytu³u wynagrodzeñ
i) Inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia miêdzyokresowe
1. Ujemna wartoæ firmy
2. Inne rozliczenia miêdzyokresowe
 D³ugoterminowe
 Krótkoterminowe
PASYWA R AZEM

$$

SKORYGUJ IN PLUS

4.3.1 Przyk³ad liczbowy
Jako przyk³ad niech pos³u¿y uproszczona wersja bilansu za rok 2001:
B ILAN S na 31.12.2001
Wie rs z

Aktywa

1

2

A.

M aj¹te k trwa³y

A I.

Wa r t o  c i nie ma t e r ia lne
i prawne

Wie rs z

3

4

1 4 0 1 ,0 0

A.

321,00 A.I.

Pas ywa

5

6

K a pit a ³ ( f undus z)
1 3 3 6 ,0 0
w³as ny
K a p it a ³ ( fund us z) p o d 2 092,00
stawowy

A II. Rzeczowy maj¹tek trwa³y

Nale¿ne lecz nie wniesione
800,00 A.II. wk³ady na poczet kapita³u
(wielkoæujemna)

0,00

A III. Finansowy maj¹tek trwa³y

80,00 A.III. Kapita³ (fundusz) zapasowy

2,00

200,00 A.IV.

K a p ita ³ (fund usz) re ze rwowy z aktualizacji wyceny

3,00

1 306,00 A.V.

Pozos ta³e kapita³y (fundus ze ) re ze rwowe

0 ,0 0

24,00 A.VI.

N ie podzielony wynik finansowy z lat ubieg³ych

- 797,00

A.VI- Wynik fina ns o w y ne t t o
I. roku obrotowego

3 6 ,0 0

A IV. Nale¿noci d³ugoterminowe
B.

M aj¹te k obrotowy

B I. Zapasy
B II. Nale¿noci i roszczenia
B III.

P a p ie r y w a r t o  c io w e
przeznaczone do obrotu

B IV. rodki pieniê¿ne

9 0 0 ,0 0


B.

R e ze rwy

3 8 2 ,0 0

C.

Zobowi¹zania d³ugote rminowe

D.

Zo bo wi ¹ za ni a k ró t k o t e rmi no we i f undus ze 1 000,00
s pe cjalne

C.

R o zl i c ze n i a mi ê d zy okre s owe

5 5 ,0 0

1.

C zynne ro zlic ze nia miê dzyokresowe kosztów

55,00 D.I.

2.

Inne ro zlic ze nia miê d zyokresowe

Suma aktywów

Zobowi¹zania krótkoterminowe

0,00 D.II. Fundusze specjalne

2 7 6 2 ,0 0

0 ,0 0
2 5 0 ,0 0

9 9 5 ,0 0
5,00

E.

R ozlicze nia miê dzyokre s owe i przychody przys z³ych okre s ów

1 7 6 ,0 0

1.

Bierne rozliczenia miêdzyokresowe kosztów

100,00

2.

P r z y c h o d y p r z y s z ³y c h
okresów

76,00

Suma pas ywów

2 7 6 2 ,0 0
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W 2001 roku spó³ka w przyjêtych zasadach rachunkowoci kompensowa³a dodatnie i ujemne ró¿nice przejciowe w kalkulacji wyniku finansowego i podatkowego. Jako rezerwê na odroczony podatek dochodowy ujmowano nadwy¿kê przejciowych ró¿nic dodatnich nad ujemnymi. D³ugoterminowe papiery wartociowe
wycenione zosta³y w cenie nabycia pomniejszonej o trwa³¹ utratê wartoci. Zak³adaj¹c, ¿e w polityce rachunkowoci na rok 2002 przyjêto nastêpuj¹ce zasady
i dane liczbowe:
 podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 28% podstawy opodatkowania,
 brak jest ró¿nic przejciowych za ubieg³e lata,
 zawarto kontrakt d³ugoterminowy,
 ca³kowity planowany przychód wynosi  4 000,
 ca³kowity planowany koszt wynosi  3 600,
a w 2001 roku zarachowano 3 000 jako przychody zrealizowane i 1 800 tysiêcy
jako koszty
 bilans zawiera d³ugoterminowy kredyt w wysokoci 200 plus 50 dodatnich niezrealizowanych ró¿nic kursowych,
 d³ugoterminowe rozliczenia kosztów  45,
 krótkoterminowe rozliczenia kosztów  10,
 rodki trwa³e zosta³y zawarte w wysokoci brutto 1 000 z czego amortyzacja
podatkowa wynios³a 2 050 a finansowa 2 000 i ró¿nica ta jest ró¿nic¹ przejciow¹,
 w krótkoterminowych zobowi¹zaniach zawarte s¹ odsetki od nale¿noci g³ównej 800 w wysokoci 100,
przejciowe ró¿nice na podatek dochodowy w wysokoci:
 ró¿nice ujemne  100,
 ró¿nice pomiêdzy amortyzacj¹ podatkowa a bilansow¹  50,
bilans otwarcia na 2002 rok bêdzie zawiera³ ujawnienie pozycji odroczonego podatku dochodowego. Po pierwsze nale¿y rozliczyæ kontrakt d³ugoterminowy.
Kontrakt d³ugoterminowy
Koszty 2001 poniesione  1800  tj. 50% planowanych kosztów  zaawansowanie prac wynosi wiêc 50%. Przychody, które zgodnie z nowymi zasadami powinny zostaæ zaliczone do 2001 roku to 2000 (50% od ca³kowitych planowanych
przychodów). Ró¿nica pomiêdzy przychodami zrealizowanymi a nale¿nymi wynosi 1000. Do roku 2002 nale¿y wiêc zaliczyæ 1800 kosztów  pozosta³e 50 %
oraz 2000 przychodów. Poniewa¿ ju¿ w roku 2001 zaliczono do przychodów 1000
przychodów nale¿nych za rok 2002, aby uzyskaæ prawid³owy wynik w roku 2002
nale¿y nadwy¿kê przychodów nale¿nych za rok 2001 uj¹æ w pasywach jako rozliczenie miêdzyokresowe przychodów, które zostanie rozliczone w momencie
ca³kowitej realizacji kontraktu. Dokonuj¹c tej korekty w 2002 roku wyka¿emy
prawid³owy wynik tej transakcji  1000 z kwoty przypadaj¹cej na rok 2002 oraz
1000 z ró¿nicy nadwy¿ki przychodów zarachowanych nad nale¿nymi za rok 2001.
$&

Wprowadzana korespondencja bêdzie korespondowa³a jak ju¿ wczeniej wspominalimy z kapita³em w pozycji zysk\strata z lat ubieg³ych  1000 zmniejszenie
Zysku Straty z lat ubieg³ych.
Przeprowadzenie powy¿szej transakcji spowoduje równie¿ pozycje odroczonego
podatku dochodowego o wartoci 1000 * 28%= 280, która zwiêkszy rozliczenia
miêdzyokresowe z tytu³u odroczonego podatku dochodowego w korespondencji ze zwiêkszeniem zysku/straty z lat ubieg³ych.
Ró¿nice kursowe
Aby zachowaæ prawid³ow¹ kalkulacjê wyniku finansowego za rok 2002 nale¿y
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ nowel¹ skorygowaæ dodatnie niezrealizowane ró¿nice
kursowe. W skutek tej korekty powstanie przejciowa ró¿nica w odroczonym
podatku dochodowym 50 * 28% = 14. Efekty tej transakcji znajd¹ odzwierciedlenie zwiêkszaj¹c zysk\strata z lat ubieg³ych o korektê przychodów o niezrealizowane odsetki w wysokoci 50 (w korespondencji z rozliczeniem miêdzyokresowym przychodów) oraz zmniejszaj¹c zysk\strata z lat ubieg³ych o kwotê 14
w korespondencji z rezerw¹ na podatek dochodowy odroczony.
Ró¿nice przejciowe w bilansie 2001
Informacje dodatkowe ujawni³y zarówno dodatnie, jak i ujemne ró¿nice przejciowe w podatku dochodowym. Zgodnie z nowelizacj¹ nale¿y dokonaæ korekty
i ujawniæ pozycje podatku odroczonego. I tak ró¿nica z tytu³u amortyzacji wynosi 500. Rezerwa na podatek zgodnie z za³o¿eniami wyniesie wiêc 50 * 28% = 14.
Ró¿nica naliczona na odsetkach od zobowi¹zañ: 100 * 28% = 28 W wyniku tych
korekt zwiêksz¹ siê rozliczenia miedzyokresowe z tytu³u podatku odroczonego
o kwotê 28 z tytu³u odroczonego podatku od odsetek od zobowi¹zañ, zwiêkszy
siê rezerwa na odroczony podatek dochodowy o kwotê 14 z tytu³u odroczonego
podatku dochodowego od przyspieszonej amortyzacji podatkowej. Obie korekty
bêd¹ korespondowaæ z pozycj¹ zysk/strata z lat ubieg³ych o kwotê per saldo +14.
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Kalkulacja podatku odroczonego po korektach metod¹ bilansow¹
Na podstawie powy¿szych obliczeñ kalkulacja podatku odroczonego przedstawia
siê nastêpujaco:
Pozycje
B ilans owe

R ó¿nica
R ó¿nica
Warto æ
Warto æ
prze j ciowa prze j ciowa
B ilans owa Podatkowa
dodatnia
uje mna

rodki Trwa³e

800

750

Zobowi¹zania
krótkote rminowe

900

800

Zobowi¹zania
d³ugote rminowe

250

300

1 000

0

R ozlicze nia
miê dzyokre s owe
przychodów 
konrtakt
d³ugote rminowy
Suma ró¿nic

50

Przyczyna
ró¿nicy
Amortyzacja

100 odsetki
naliczone
50

ró¿nice
kursowe
1 000 kontrakty
d³ugoterminowe

100

1 100

Suma dodatnich ró¿nic przejciowych po korektach wynosi 100 * 28% = 28. Suma
ujemnych ró¿nic przejciowych po korektach wynosi 1 100 * 28% = 308.
Tak wiêc w ujêciu bilansowym poszczególne pozycje wygl¹daj¹ nastêpuj¹co:
Zwiêkszenia:
 rozliczenia miêdzyokresowo z tytu³u odroczonego podatku dochodowego 308
 zysk/strata z lat ubieg³ych:
 z tytu³u przychodów kapita³owych
50
 podatku dochodowego odroczonego od kosztów kapita³owych
280
 podatku dochodowego ujawnionego na dzieñ 01.01.2002
14
 wzrost rozliczeñ miêdzyokresowych przychodów z tytu³u kontraktu d³ugoterminowego
1000
 rezerwa na odroczony podatek dochodowy
28
Zmniejszenia:
 zysk/strata z lat ubieg³ych:
 z tytu³u kosztów kapita³owych
 podatku dochodowego odroczonego od przychodów kapita³owych 
 zmniejszenie rozliczeñ miêdzyokresowych z tytu³u ró¿nic kursowych 
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1000
14
50

B ilans prze ks zta³ce niowy
Wie rs z

Aktywa

1

2

A.

Kore -B O02
kty

3

Aktywa trwa³e 1 446

Wie rs z

Pas ywa

5

6

Kore -B O02
kty

7

1 754

A.

K a pi t a ³ ( f un1 336
dus z) w³as ny

666
2 092

Wa r t o  c i nie A I. m a t e r i a l n e
i prawne

321

321

I.

K a p it a ³ ( f u n d u s z ) p o d - 2 092
stawowy

Rze c zo we a k tywa trwa³e

800

800

IV.

K a p it a ³ ( f u n dusz) zapasowy

2

2

V.

K a p it a ³ ( f u n d us z) r e ze r wo wy z a k t ualizacji wyceny

3

3

Pozosta³e kapiVI. ta³y (fundusze)
rezerwowe

0

0

A II.

N a le ¿no  c i
A III. d ³ u g o t e r m i nowe

200

200

I n we s t y c je
A IV. d ³ u g o t e r m i nowe

80

80

1.

Nieruchomoci

0

VI.

Zys k / s t r a t a
z lat ubieg³ych

- 797

-670 -1 467

2.

Wa r t o  c i nie ma t e r ia lne
i prawne

0

VII.

Zys k / s t r a t a
netto

36

36

3.

D³ugo te rmino we a k tywa finansowe

80

B.

Zo bo wi¹ za nia
i r e z e r wy n a 1 4 2 6
zobowi¹zania

2 404

4.

Inne inwestycje
d ³ugo te r mino we

0

D ³ u g o t e r mi nowe rozlicze A.V.
n i a mi ê d zy okre s owe

80

45

1.

Aktywa z tytu³u
o d r o c zo ne go
podatku dochodowego

0

2.

I nne r o zlic ze n ia miê d zy okresowe

45

B .I.

R e z e r wy n a
zobowi¹zania

0

1.

Rezerwy z tytu³u
o d r o c zo ne go
podatku dochodowego

0

308

2.

Re ze r wa na
 w ia d c z e n ie
e me r y t a ln ie
i podobne

0

45

3.

P o zo s t a ³e r e zerwy

0

353

308

28

28

28

0
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B ilans prze ks zta³ce niowy
Wie rs z

Aktywa

1

2

B.

Kore -B O02
kty

3

Pas ywa

5

6

Zo bo wi¹ za nia
1 316 B .II. d l u g o t e r m i nowe

Ak tywa o bro 1 316
towe

B I. Zapasy

Wie rs z

24

7

Kore -B O02
kty

250

250

Zo bo wi¹ za nia
24 B .III. k ró t k o t e rmi - 1 000
nowe

1 000

N a le ¿no  c i
B II. k r ó t k o t e r minowe

900

R o zlic ze n ie
900 B.IV. mie d z y o k r e sowe

I n we s t y c je
B III. k ró t k o t e rmi nowe

382

382

1.

K r ó t k o t e r mino w e a k t yw a
finansowe

0

2.

Inne inwestycje
k r ó t k o t e r mi nowe

382

382

0

K r ó t k o t e r minowe rozliczeB IV.
n ia miê d zy okresowe

10

10

0

S uma a k t y 2 762
wów

308 3 070

0

176

950 1 126

0

0

0

S u ma p a s y 2 762
wów

0

308 3 070

Przy przygotowywaniu bilansu przejciowego nale¿y przede wszystkim pamiêtaæ
o tym, ¿e wszelkie korekty nale¿y odnosiæ bezporednio na kapita³, a nie jak dot¹d na wynik finansowy. Ta zmiana powoduje koniecznoæ podjêcia uchwa³y przez
Zgromadzenie Akcjonariuszy co do sposobu podzia³u zysku lub pokrycia straty
powsta³ej w wyniku korekt. Wprowadzenie korekt jest niezbêdne dla prawid³owego ujêcia skutków finansowych nowelizacji ustawy.

4.4 Podsumowanie
Osoby fizyczne oraz spó³ki cywilne osób fizycznych prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹, których przychody z dzia³alnoci oraz operacji finansowych wynios³y
mniej ni¿ równowartoæ w polskich z³otych 800 000 Euro za ubieg³y rok obrotowy, mog¹ dobrowolnie prowadziæ ksiêgi handlowe.
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Rok obrotowy jest to rok kalendarzowy lub inny okres, który trwa 12 kolejnych
miesiêcy. Decyzja o tym jaki jest to okres jest zawarta w statucie lub umowie
spó³ki. Podobnie jak w ustawie przed nowelizacj¹, jeli przedsiêbiorstwo rozpoczyna dzia³alnoæ w drugiej po³owie roku obrotowego mo¿e ksiêgi rachunkowe
oraz okres sprawozdanie finansowe za ten okres po³¹czyæ z nastêpnym okresem
obrachunkowym.
Zgodnie z nowelizacj¹ zamkniêcie ksi¹g musi nast¹piæ nie póniej ni¿ w ci¹gu
3 miesiêcy od dnia zaistnienia zdarzeñ wymienionych w art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowoci. Jedynie w przypadku przekszta³cenia spó³ek kapita³owych oraz
w przypadku po³¹czenia pó³ek metoda ³¹czenia udzia³ów (nie powstaje wówczas
nowy podmiot) nie wystêpuje obowi¹zek otwierania i zamykania ksi¹g rachunkowych.
Nie rzadziej ni¿ na koniec miesi¹ca obrachunkowego podmiot jest zobowi¹zany
sporz¹dziæ zestawienie obrotów i sald, które zawiera:
 symbole lub nazwy konta,
 salda na dzieñ otwarcia ksi¹g rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy
i narastaj¹co od pocz¹tku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego,
 sumê sald na dzieñ otwarcia ksi¹g rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastaj¹co od pocz¹tku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu
sprawozdawczego.
Dokonuj¹c inwentaryzacji nale¿y odpowiednio udokumentowaæ i powi¹zaæ jej
wyniki z zapisami w ksiêgach rachunkowych. Wszelkie ró¿nice musz¹ byæ wyjanione i rozliczone w ksiêgach rachunkowych.
Zgodnie z zapisami art. 50 ust. 3, je¿eli w sprawozdaniu finansowym jednostki
nie wyst¹pi³y jakie pozycjeto mo¿na je pomin¹æ. Nie ma ju¿ obowi¹zku wykazywania pozycji zerowych.
Prawo u¿ytkowania gruntów oraz spó³dzielcze prawo w³asnoci do lokalu nie jest
ju¿ zaliczane do wartoci niematerialnych i prawnych. Zawarte uprzednio w tej grupie
koszty organizacji przedsiêbiorstwa lub rozszerzenia spó³ki akcyjnej zmniejszaj¹
obecnie kapita³ zapasowy spó³ki w wysokoci do nadwy¿ki wartoci emisji nad
wartoci¹ nominaln¹ akcji. Pozosta³a czêæ obci¹¿a koszty finansowe.
Warunkiem zaliczenia sk³adnika do rodków trwa³ych jest przeznaczenie go na
w³asne potrzeby firmy oraz tytu³ w³asnoci danego sk³adnika.
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W myl powy¿szego nie bêd¹ wiêc rodkami trwa³ymi nieruchomoci nabyte w celu osi¹gania korzyci ekonomicznych wynikaj¹cych z przyrostu ich wartoci.
Obecnie bêd¹ one zawarte w pozycji inwestycje i nie bêd¹ amortyzowane.
Zgodnie z nowelizacj¹ w pozycji nale¿noci d³ugoterminowe ujmowane s¹ wp³ywy finansowe wymagalne co najmniej po pó³ roku od dnia bilansowego (z pominiêciem nale¿noci z tytu³u dostaw i us³ug). W tej pozycji nie s¹ równie¿ zawarte
udzielone po¿yczki, które w nowym brzmieniu ustawy znajd¹ siê w pozycji inwestycje d³ugoterminowe.
Obni¿enie wartoci inwestycji jest zaliczane do kosztów finansowych, za wzrost
wartoci inwestycji bezporednio wi¹¿¹cy siê z uprzednim obni¿eniem jej wartoci zaliczonym do kosztów finansowych jest ujmowany jako przychody finansowe do wysokoci tych kosztów. W przypadkach kiedy kwota ró¿nicy z przeszacowania nie jest do dnia wyceny rozliczona, wówczas zmniejsza kapita³ (fundusz)
z aktualizacji wyceny.
Aktywa obrotowe zawieraj¹ oprócz dotychczas stosowanych zapasów i nale¿noci krótkoterminowych równie¿ inwestycje krótko terminowe i krótkoterminowe
rozliczenia miêdzyokresowe.
Zgodnie z now¹ ustaw¹ o rachunkowoci tworzenie rezerw jest zastrze¿one dla
pasywów. Zgodnie z tym postanowieniem nie s¹ tworzone rezerwy na nale¿noci,
ale pomniejszane s¹ one o odpis aktualizacyjny.
Do rodków pieniê¿nych przedsiêbiorstwa zaliczamy równie¿ aktywa o wysokim
stopniu p³ynnoci, które w okresie trzech miesiêcy mog¹ zostaæ up³ynnione, a nie
tylko rodki p³atnicze.
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4.5 Wzory sprawozdañ finansowych
Rachunek Wyników
R achune k zys ków i s trat
(Wariant porównawczy)
Za ok res od

.. Do

..

Sporz¹dzono:
Poprzedni rok
obrotowy

Bie¿¹cy rok
obrotowy

A. Przychody ne tto za s prze da¿y i zrównane z nimi
- W tym od jednostek powi¹zanych
I. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiêkszenie - wartoæ
dodatnia, zmni
III. Koszt wytworzenia produktów na w³asne potrzeb
jednostki
IV. Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materia³ów
B . Kos zty dzia³alno ci ope racyjne j
I. Amortyzacja
II. Zu¿ycie materia³ów i energii
III. Us³ugi obce
IV. Podatki i op³aty
- W tym podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia spo³eczne i inne wiadczenia
VII. Pozosta³e koszty rodzajowe
VIII. Wartoæ sprzedanych towarów i materia³ów
C. Zys k (s trata) ze s prze da¿y
D . Pozos ta³e przychody ope racyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa³ych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozos ta³e kos zty ope racyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa³ych
II. Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zys k (s trata) z dzia³alno ci ope racyjne j
G. Przychody finans owe
I. Dywidendy i udzia³ w zyskach
- W tym od jednostek powi¹zanych
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R achune k zys ków i s trat
(Wariant porównawczy)
Za ok res od

.. Do

..

Sporz¹dzono:
Poprzedni rok
obrotowy
II. Odsetki
- W tym od jednostek powi¹zanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartoci inwestycji
V. Inne
H. Kos zty finans owe
I. Odsetki
- Dla jednostek powi¹zanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartoci inwestycji
IV. Inne
I. Zys k (s trata) z dzia³alno ci gos podarcze j
J. Wynik zdarze ñ nadzwyczajnych
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zys k (s trata) brutto
L. Podate k dochodowy
M . Pozos ta³e obowi¹zkowe zmnie js ze nia zys k
(zwiê ks ze nia s traty)
N . Zys k (s trata) ne tto
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Bie¿¹cy rok
obrotowy

R achune k zys ków i s trat
(Wariant kalkulacyjny)
Za ok res od

do

Sporz¹dzono:
Poprzedni rok
obrotowy

Bie¿¹cy rok
obrotowy

A. Przychody ne tto ze s prze da¿y produktów, towarów i mate ria³ów
- W tym od jednostek powi¹zanych
I. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów
II. Przychody netto ze sprzeda¿y towarów
i materia³ów
B . Kos zty s prze danych produktów, towarów i mate ria³ów
- W tym jednostkom powi¹zanym
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
II. Wartoæ sprzedanych towarów i materia³ów
C. Zys k (s trata) brutto ze s prze da¿y (A-B )
D . Kos zty s prze da¿y
E. Kos zty ogólne go zarz¹du
F. Zys k (s trata) ze s prze da¿y (C-D -E)
G. Pozos ta³e przychody ope racyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa³ych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
H. Pozos ta³e kos zty ope racyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
trwa³ych
II. Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
I. Zys k (s trata) z dzia³alno ci ope racyjne j
J. Przychody finans owe
I. Dywidendy i udzia³y w zyskach
- W tym od jednostek powi¹zanych
II. Odsetki
- W tym od jednostek powi¹zanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartoci inwestycji
V.Inne
K. Kos zty finans owe
I. Odsetki
- W tym od jednostek powi¹zanych
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R achune k zys ków i s trat
(Wariant kalkulacyjny)
Za ok res od

do

Sporz¹dzono:
Poprzedni rok
obrotowy
II.Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartoci inwestycji
IV. Inne
L. Zys k (s trata) z dzia³alno ci gos podarcze j
M . Wyniki zdarze ñ nadzwyczajnych
I.Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
N . Zys k (s trata) brutto
O. Podate k dochodowy
P. Pozos ta³e obowi¹zkowe zmnie js ze nia zys ku (zwiê ks ze nia s traty)
R . Zys k (s trata) ne tto
O. Podate k dochodowy
P. Pozos ta³e obowi¹zkowe zmnie js ze nia zys u (zwiê ks ze nia s traty)
N . Zys k (s trata) ne tto
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Bie¿¹cy rok
obrotowy

B ILAN S
Na dzieñ ... ... ....
Sporz¹dzono dnia:
Stan
na pocz
¹te k
roku

Stan
na
pocz
¹te k
roku

Stan
na
konie c
roku

A. Aktywa trwa³e

A. Kapita³ (fundusz) w³asny

I. Wartoci niematerialne
i prawne

I. Kapita³ (fundusz) podstawowy

1. Koszty zakoñczonych prac
rozwojowych
2. Wartoæ firmy
3. Inne wartoci niematerialne
i prawne

II. Nale¿ne wp³aty na poczet
kapita³u
III.Udzia³u (akcje) w³asne (warto
æ ujemna)
IV.Kapita³ (fundusz) zapasowy

4. Zaliczki na wartoci
niematerialne i prawne

V. Kapita³ (fundusz)
z aktualizacji wyceny

II. R ze czowe aktywa trwa³e

VI. Pozosta³e kapita³y (fundusze)
rezerwowe

1. rodki trwa³e

VII. Zysk (strata) z lat ubieg³ych

a) Grunty (w tym praw
u¿ytkowania wieczystego
gruntu)

VIII. Zysk (strata) netto

b) Budynki, lokale i obiekty
in¿ynierii l¹dowej i wodnej

IX. Odpisy z zysku netto
w ci¹gu roku obrotowego (wielko
æ ujemna)

c) Urz¹dzenia techniczne i
maszyny

B . Zobowi¹zania i re ze rwy na
zobowi¹zania

d) rodki transportu
e) Inne rodki trwa³e
2. rodki trwa³e w budowie
3. Zaliczki na rodki trwa³e w
budowie

Stan
na
konie c
roku

I. Rezerwy na zobowi¹zania
1. Rezerwa z tytu³u odroczonego
podatku dochodowego
2. Rezerwa na wiadczenia
emerytalne i podobne
- D³ugoterminowe
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III. N ale ¿no ci
d³ugote rminowe

- Krótkoterminowe

1. Od jednostek
powi¹zanych

3. Pozosta³e rezerwy

2. Od pozosta³ych jednostek
IV. Inwe s tycje
d³ugote rminowe
1. Nieruchomoci

- D³ugoterminowe
- Krótkoterminowe
II. Zobowi¹zania
d³ugoterminowe

2. Wartoci niematerialne i
prawne

1. Wobec jednostek powi¹zanych

3. D³ugoterminowe aktywa
finansow

2. Wobec pozosta³ych jednostek

a) W jednostkach
powi¹zanych

a) Kredyty i po¿yczki

- Udzia³y i akcje

b) Z tytu³u emisji d³u¿nych
papierów wartociowych

- Inne papiery wartociowe

c) Inne zobowizania finansowe

- Udzielone po¿yczki

d) Inne

- Inne d³ugoterminowe
aktywa finansowe
b) W pozosta³ych
jednostkach
- Udzia³y i akcje

III. Zobowizania
krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powizanych
a) Z tytuu dostaw i usug o
okresie wymagalnoci

- Inne papiery wartociowe

- Do 12 miesiêcy

- Udzielone po¿yczki

- Powy¿ej 12 miesiêcy

- Inne d³ugoterminowe
aktywa finansowe

b) Inne

4. Inne inwestycje
d³ugoterminowe

2. Wobec pozosta³ych jednostek

V. D ³ugote rminowe
rozlicze nia miê dzyokre s owe

a) Kredyty i po¿yczki

1. Aktywa z tytu³u
odroczonego podatku
dochodowego
2. Inne rozliczenia
miêdzyokresowe

&

b) Z tytu³u emisji d³u¿nych
papierów wartociowych
c) Inne zobowi¹zania finansowe

B . Aktywa obrotowe

d) Z tytu³u dostaw i us³ug o
okresie wymagalnoci

I. Zapas y

- Do 12 miesiêcy

1. Materia³y

- Powy¿ej 12 miesiêcy

2. Pó³produkty i produkty w
toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy

e) Zaliczki otrzymane na
dostawy
f) Zobowi¹zania wekslowe
g) Z tytu³u podatków, ce³
ubezpieczeñ spo³ecznych i innych
wiadczeñ
h) Z tytu³u wynagrodzeñ

II. N ale ¿no ci
krótkote rminowe

i) Inne

1. Nale¿noci od jednostek
powi¹zanych

3. Fundusze specjalne

Z tytu³u dostaw i us³ug o
okresie sp³aty
- Do 12 miesiêcy
- Powy¿ej 12 miesiêcy
- Inne
2. Nale¿noci od pozosta³ych
jednostek

IV. Rozliczenia miêdzyokresowe
1. Ujemna wartoæ firmy
2. Inne rozliczenia
miêdzyokresowe
- D³ugoterminowe
- Krótkoterminowe

a) Z tytu³u dostaw i us³ug o
okresie sp³aty
- Do 12 miesiêcy
- Powy¿ej 12 miesiêcy
b) Z tytu³u podatków,
dotacji, ce³ ubezpieczeñ
spo³. i zdrowot
c) Inne
d) Dochodzone na drodz
s¹dowej
III. Inwe s tycje
krótkote rminowe
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1. Krótkoterminowe aktywa
finansowe
a) W jednostkach powi
¹zanych
- Udzia³y lub akcje
- Inne papiery wartociowe
- Udzielone po¿yczki
- Inne krótkoterminowe
aktywa finansowe
b) W pozosta³ych
jednostkach
- Udzia³y lub akcje
- Inne papiery wartociowe
- Udzielone po¿yczki
- Inne krótkoterminowe
aktywa finansowe
c) rodki pieniê¿ne i inne
aktywa pieniê¿ne
- rodki pieniê¿ne w kasie i
na rachunkach
- Inne rodki pieniê¿ne
- Inne aktywa pieniê¿ne
2. Inne inwestycje
krótkoterminowe
IV. Krótkote rminowe
rozlicze nia miê dzyokre s owe
AKTYWA R AZEM

&

PASYWA R AZEM

Rachunek prz ep³ywów pieniê¿ nych
M etoda Bezporednia
Za okres od

.. Do

..

Sporz¹dzono:
Poprzedni Bie¿¹cy rok
rok obrotowy obrotowy
A. Prz ep³yw y rodków pieniê¿ nych z dz ia³alnoci
operacyjnej
I. Wp³ywy
1.Sprzeda¿
2. Inne wp³ywy z dzia³alnoci operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i us³ugi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne oraz inne
wiadczenia
4.Podatki i op³aty o charakterze publiczno-prawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci
operacyjnej
B. Prz ep³ywy rodków pieniê¿ nych z dz ia³alnoci
inwestycyjnej
I. Wp³ywy
1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych a
2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci
niematerialn
3. Z aktywów finansowych, w tym
a) W jednostkach powi¹zanych
b) W pozosta³ych jednostkach
- Zbycie aktywów finansowych
- Dywidendy i udzia³y w zyskach
- Sp³ata udzielonych po¿yczek d³ugoterminowych
- Odsetki
- Inne wp³ywy z aktywów finansowych
4. Inne wp³ywy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych
2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci
niematerialne i pra
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Rachunek prz ep³ywów pieniê¿ nych
M etoda Bezporednia
Za okres od

.. Do

..

Sporz¹dzono:
Poprzedni Bie¿¹cy rok
rok obrotowy obrotowy
3. Na aktywa finansowe, w tym
a) W jednostkach powi¹zanych
b) W pozosta³ych jednostkach
- Nabycie aktywów finansowych
- Udzielone po¿yczki d³ugoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci
inwestycyjnej
C. Prz ep³yw y rodków pieniê¿ nych z dz ia³alnoci
finansow ej
I. Wp³ywy
1. Wp³. netto z wydania udzia³ów i innych instrum.
kapita³. ora
2. Kredyty i po¿yczki
3. Emisja d³u¿nych papierów wartociowych
4. Inne wp³ywy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udzia³ów (akcji) w³asnych
2. Dywidendy i inne wyp³aty na rzecz w³acicieli
3. Inne ni¿ wyp³aty na rzecz w³acicieli, wydatki
z tytu³u podz
4. Sp³aty kredytów i po¿yczek
5. Wykup d³u¿nych papierów wartociowych
6. Z tytu³u innych zobowi¹zañ finansowych
7. P³atnoci zobowi¹zañ z tytu³u umów leasingu
finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci
finansowej
D. Prz ep³ywy pieniê¿ ne netto, raz em
E. Bilansowa z miana stanu rodków pieniê¿ nych, w tym
- Zmiana stanu rodków pieniê¿nych z tytu³u ró¿nic
kursowych
F. rodki pieniê¿ ne na pocz ¹tek okresu
G. rodki pieniê¿ ne na koniec okresu (F+-D), w tym
- O ograniczonej mo¿liwoci dysponowania
- O ograniczonej mo¿liwoci dysponowania
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Rachunek prz ep³ywów pieniê¿ nych
M etoda P orednia
Za okres od

.. Do

..

Sporz¹dzono:
Poprzedni Bie¿¹cy rok
rok obrotowy obrotowy
A. Prz ep³ywy rodków pieniê¿ nych z dz ia³alnoci
operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytu³u ró¿nic kursowych
3. Odsetki i udzia³y w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z dzia³alnoci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu nale¿noci
8. Zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoterminowych,
z wyj¹tkiem po¿yc
9. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzokresowych
10. Inne korekty
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci
operacyjnej
B. Prz ep³ywy rodków pieniê¿ nych z dz ia³alnoci
inwestycyjnej
I.Wp³ywy
1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych a
2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci
niematerialn
3. Z aktywów finansowych, w tym
a. W jednostkach powi¹zanych
b. W pozosta³ych jednostkach
- Zbycie aktywów finansowych
- Dywidendy i udzia³y w zyskach
- Sp³ata udzielonych po¿yczek d³ugoterminowych
- Odsetki
- Inne wp³ywy z aktywów finansowych
4. Inne wp³ywy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych
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Rachunek prz ep³ywów pieniê¿ nych
M etoda P orednia
Za okres od

.. Do

..

Sporz¹dzono:
Poprzedni Bie¿¹cy rok
rok obrotowy obrotowy
2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci
niematerialne i pra
3. Na aktywa finansowe, w tym
a. W jednostkach powi¹zanych
b. W pozosta³ych jednostkach
- Nabycie aktywów finanasowych
- Udzielone po¿yczki d³ugoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci
inwestycyjnej
C. Prz ep³ywy rodków pieniê¿ nych z dz ia³alnoci
finansowej
I. Wp³ywy
1. Wp³ywy net. z wydania udzia³ów i innych instrum.
kapita³. or
2. Kredyty i po¿yczki
3. Emisja d³u¿nych papierów wartociowych
4. Inne wp³ywy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udzia³ów (akcji) w³asnych
2. Dywidendy i inne wyp³aty na rzecz w³acicieli
3. Inne ni¿ wyp³aty na rzecz w³acicieli, wydatki z
tytu³u podz
4. Sp³aty kredytów i po¿yczek
5. Wykup d³u¿nych papierów wartociowych
6. Z tytu³u innych zobowi¹zañ finansowych
7 .P³atnoci zobowi¹zañ z tytu³u umów leasingu
finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci
finansowej
D. Prz ep³ywy pieniê¿ ne netto raz em
E. Bilansowa z miana stanu rodków pieniê¿ nych, w tym
- Zmiana stanu rodków pieniê¿nych z tytu³u ró¿nic
kursowych
F. rodki pieniê¿ ne na pocz ¹tek okresu
G. rodki pieniê¿ ne na koniec okresu, w tym
- O ograniczonej mo¿liwoci dysponowania
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Zmiany w kapitale (fundusz u) w³asnym
Sporz¹dzono:
Poprzedni Bie¿¹cy rok
rok obrotowy obrotowy
I. Kapita³ (fundusz ) w³asny na pocz ¹tek okresu (BO)
- Korekty b³êdów podstawowych
I.a. Kapita³ (fundusz ) w³asny na pocz ¹tek okresu (BO),
po korektach
1. Kapita³ (fundusz) podstawowy na pocz¹tek okresu
1.1. Zmiany kapita³u (funduszu) podstawowego
a. Zwiêkszenie (z tytu³u)
- Wydania udzia³ów (emisji akcji)
- Inne
b. Zmniejszenie (z tytu³u)
- Umorzenia udzia³ów (akcji)
- Inne
1.2. Kapita³ (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy na pocz¹tek
okresu
2.1. Zmiana nale¿nych wp³at na kapita³ podstawowy
a. Zwiêkszenie (z tytu³u)
- Inne
b. Zmniejszenie (z tytu³u)
- Inne
2.2. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy na koniec
okresu
3. Udzia³y (akcje) w³asne na pocz¹tek okresu
a. Zwiêkszenie
b. Zmniejszenie
3.1. Udzia³y (akcje) w³asne na koniec okresu
4. Kapita³ (fundusz) zapasowy na pocz¹tek okresu
4.1. Zmiany kapita³u (funduszu) zapasowego
a. Zwiêkszenie (z tytu³u)
- Emisji akcji powy¿ej wartoci nominalnej
- Z podzia³u zysku (ustawowo)
- Z podzia³u zysku (ponad wymagan¹ ustawowo minimaln¹ wartoæ)
- Przeniesienie kapita³u rezerw z aktualnej wyceny
- Inne
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Zmiany w kapitale (fundusz u) w³asnym
Sporz¹dzono:
Poprzedni Bie¿¹cy rok
rok obrotowy obrotowy
b. Zmniejszenie (z tytu³u)
- Pokrycia straty
- Inne
4.2. Stan kapita³u (funduszu) zapasowego na koniec
okresu
5. Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny na
pocz¹tek okresu
5.1. Zmiany kapita³u (funduszu) z aktualizacji
wyceny
a. Zwiêkszenie (z tytu³u)
- aktualizacja wyceny
- inne
b. Zmniejszenie (z tytu³u)
- zbycia rodków trwa³ych
- aktualizacja wyceny
- inne
5.2 Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny na
koniec okresu
6. Pozosta³e kapita³y (fundusze) rezerwowe na
pocz¹tek okresu
6.1.Zmiany pozosta³ych kapita³ów (funduszy)
rezerwowych
a. Zwiêkszenie (z tytu³u)
- Inne
b. Zmniejszenie (z tytu³u)
- Inne
6.2. Pozosta³e kapita³y (fundusze) rezerwowe na
koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
7.1 Zysk z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
- Korekty b³êdów podstawowych
- Zmiany przyjêtych zasad rachunkowoci
7.2. Zysk z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po
korektach
a. Zwiêkszenie (z tytu³u)
- Podzia³u zysku z lat ubieg³ych
- Inne
b. Zmniejszenie (z tytu³u)
- Odpis na kapita³ zapasowy
- Przeznaczenie zysku na dywidendê
- Inne
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Zmiany w kapitale (fundusz u) w³asnym
Sporz¹dzono:
Poprzedni Bie¿¹cy rok
rok obrotowy obrotowy
- Pokrycie straty z lat ubieg³ych
7.3. Zysk z lat ubieg³ych na koniec okresu
7.4.Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
- Korekty b³êdów podstawowych
- Zmiany przyjêtych zasad rachunkowoci
7.5. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po
korektach
a. Zwiêkszenie (z tytu³u)
- Przeniesienie straty z lat ubieg³ych do pokrycia
- Inne
b. Zmniejszenia (z tytu³u)
- Pokrycie straty
- Inne
7.6. Strata z lat ubieg³ych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na koniec okresu
8. Wynik netto
a. Zysk netto
b. Strata netto
c. Odpisy z zysku
II. Kapita³ (fundusz ) w³asny na koniec okresu (BZ)
III. Kapita³ (fundusz ) w³asny, po uwz glêdn. propon.
podz ia³u z ysk
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5.

Ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci

Tekst ujednolicony po zmianie z 23 sierpnia 2001 roku. Wyt³uszczonym tekstem
zaznaczono zmiany.
(Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591, zm.: Dz.U. z 1997 r., Nr 32, poz. 183; Dz.U. z
1997 r., Nr 43, poz. 272; Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 554; Dz.U. z 1997 r., Nr 118,
poz. 754; Dz.U. z 1997 r., Nr 139, poz. 933; Dz.U. z 1997 r., Nr 139, poz. 934;
Dz.U. z 1997 r., Nr 140, poz. 939; Dz.U. z 1997 r., Nr 141, poz. 945; Dz.U. z 1998
r., Nr 60, poz. 382; Dz.U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668; Dz.U. z 1998 r., Nr 107, poz.
669; Dz.U. z 1998 r., Nr 155, poz. 1014; Dz.U. z 1999 r., Nr 9, poz. 75; Dz.U. z
1999 r., Nr 83, poz. 931; Dz.U. z 2000 r., Nr 60, poz. 703; Dz.U. z 2000 r., Nr 94,
poz. 1037; Dz.U. z 2000 r., Nr 113, poz. 1186; Dz.U. z 2001 r., Nr 102, poz. 1117;
Dz.U. z 2001 r., Nr 111, poz. 1195)
(Dziennik Ustaw z dnia 19 listopada 1994 r.)

5.1 Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
Art. 1
(Zakres przedmiotowy ustawy)
Ustawa okrela zasady rachunkowoci oraz tryb badania sprawozdañ finansowych
przez bieg³ych rewidentów.
Art. 2
(Zakres podmiotowy ustawy)
1. Przepisy ustawy o rachunkowoci, zwanej dalej ustaw¹, stosuje siê do maj¹cych siedzibê lub miejsce sprawowania zarz¹du na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
1) spó³ek handlowych (osobowych i kapita³owych, w tym równie¿ w organizacji) oraz spó³ek cywilnych, z zastrze¿eniem pkt 2, a tak¿e innych osób prawnych, z wyj¹tkiem Skarbu Pañstwa i Narodowego Banku Polskiego,
2) osób fizycznych, spó³ek cywilnych osób fizycznych, spó³ek jawnych osób
fizycznych oraz spó³ek partnerskich, je¿eli ich przychody netto ze sprzeda¿y
towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynios³y co najmniej równowartoæ w walucie polskiej 800 000 EURO,
3) jednostek organizacyjnych dzia³aj¹cych na podstawie prawa bankowego, prawa o publicznym obrocie papierami wartociowymi i funduszach powierniczych,
'

przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o dzia³alnoci ubezpieczeniowej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez
wzglêdu na wielkoæ przychodów,
4) gmin, powiatów, województw i ich zwi¹zków, a tak¿e pañstwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich:
a) jednostek bud¿etowych,
b) gospodarstw pomocniczych jednostek bud¿etowych,
c) zak³adów bud¿etowych,
d) funduszy celowych,
5) jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej, z wyj¹tkiem
spó³ek, o których mowa w pkt 1 i 2,
6) zagranicznych osób prawnych, zagranicznych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz zagranicznych osób fizycznych, prowadz¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia³alnoæ osobicie, przez osobê upowa¿nion¹,
przy pomocy pracowników  w odniesieniu do dzia³alnoci prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez wzglêdu na wielkoæ przychodów,
7) jednostek nie wymienionych w pkt 1-6, je¿eli otrzymuj¹ one na realizacjê zadañ zleconych dotacje lub subwencje z bud¿etu pañstwa, bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego lub funduszów celowych  od pocz¹tku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zosta³y im przyznane.
2. Osoby fizyczne, spó³ki cywilne osób fizycznych, spó³ki jawne osób fizycznych oraz spó³ki partnerskie mog¹ stosowaæ zasady rachunkowoci okrelone ustaw¹ równie¿ od pocz¹tku nastêpnego roku obrotowego, je¿eli ich przychody netto ze sprzeda¿y towarów, produktów i operacji finansowych za
poprzedni rok obrotowy s¹ ni¿sze ni¿ równowartoæ w walucie polskiej 800
000 EURO. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczêciem
roku obrotowego s¹ obowi¹zani do zawiadomienia o tym urzêdu skarbowego, w³aciwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.
Art. 3
(S³owniczek  definicja pojêæ)
1.Ilekroæ w ustawie jest mowa o:
1) jednostce  rozumie siê przez to podmioty i osoby okrelone w art. 2 ust. 1,
2) banku  rozumie siê przez to jednostkê dzia³aj¹c¹ na podstawie przepisów
prawa bankowego,
3) zak³adzie ubezpieczeñ  rozumie siê przez to jednostkê prowadz¹c¹ dzia³alnoæ ubezpieczeniow¹ na podstawie przepisów o dzia³alnoci ubezpieczeniowej,
4) udzia³ach lub udzia³owcach  rozumie siê przez to równie¿ odpowiednio
akcje lub akcjonariuszy,

'

5) krajowych rodkach p³atniczych, walutach obcych i dewizach  rozumie
siê przez to krajowe rodki p³atnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa
w przepisach prawa dewizowego,
6) kierowniku jednostki  rozumie siê przez to osobê lub organ jedno- lub wieloosobowy (zarz¹d), który  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi jednostkê przepisami
prawa, statutem, umow¹ lub na mocy prawa w³asnoci  uprawniony jest do
zarz¹dzania jednostk¹, z wy³¹czeniem pe³nomocników ustanowionych przez
jednostkê. W przypadku spó³ki jawnej i spó³ki cywilnej za kierownika jednostki
uwa¿a siê wspólników prowadz¹cych sprawy spó³ki, w przypadku spó³ki partnerskiej  wspólników prowadz¹cych sprawy spó³ki albo zarz¹d, a w odniesieniu do spó³ki komandytowej i spó³ki komandytowo-akcyjnej  komplementariuszy prowadz¹cych sprawy spó³ki. W przypadku osoby fizycznej prowadz¹cej
dzia³alnoæ gospodarcz¹ za kierownika jednostki uwa¿a siê tê osobê; przepis
ten stosuje siê odpowiednio do osób wykonuj¹cych wolne zawody. Za kierownika jednostki uwa¿a siê równie¿ likwidatora lub syndyka,
7) organie zatwierdzaj¹cym  rozumie siê przez to organ, który zgodnie z obowi¹zuj¹cymi jednostkê przepisami prawa, statutem, umow¹ lub na mocy prawa w³asnoci jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego
jednostki. W przypadku spó³ki osobowej, z wyj¹tkiem spó³ki komandytowoakcyjnej, oraz spó³ki cywilnej przez organ zatwierdzaj¹cy rozumie siê jej
wspólników,
8) okresie sprawozdawczym  rozumie siê przez to okres, za który sporz¹dza
siê sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustaw¹ lub inne sprawozdania sporz¹dzone na podstawie ksi¹g rachunkowych,
9) roku obrotowym  rozumie siê przez to rok kalendarzowy lub inny okres
trwaj¹cy 12 kolejnych pe³nych miesiêcy kalendarzowych, stosowany równie¿
do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany okrela statut lub
umowa, na podstawie której utworzono jednostkê. Je¿eli jednostka rozpoczê³a dzia³alnoæ w drugiej po³owie przyjêtego roku obrotowego, to mo¿na
ksiêgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres po³¹czyæ z ksiêgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok nastêpny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien
byæ d³u¿szy ni¿ 12 kolejnych miesiêcy,
10) dniu bilansowym  rozumie siê przez to dzieñ, na który jednostka sporz¹dza sprawozdanie finansowe,
11) przyjêtych zasadach (polityce) rachunkowoci  rozumie siê przez to wybrane i stosowane przez jednostkê, odpowiednie do jej dzia³alnoci, rozwi¹zania dopuszczone przepisami ustawy i zapewniaj¹ce wymagan¹ jakoæ sprawozdañ finansowych,
12) aktywach  rozumie siê przez to kontrolowane przez jednostkê zasoby maj¹tkowe o wiarygodnie okrelonej wartoci, powsta³e w wyniku przesz³ych zdarzeñ,
które spowoduj¹ w przysz³oci wp³yw do jednostki korzyci ekonomicznych,
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13) aktywach trwa³ych  rozumie siê przez to aktywa jednostki, które nie s¹
zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18,
14) wartociach niematerialnych i prawnych  rozumie siê przez to, z zastrze¿eniem pkt 17, nabyte przez jednostkê, zaliczane do aktywów trwa³ych, prawa maj¹tkowe nadaj¹ce siê do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej u¿ytecznoci d³u¿szym ni¿ rok, przeznaczone do
u¿ywania na potrzeby jednostki, a w szczególnoci:
a) autorskie prawa maj¹tkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów u¿ytkowych oraz zdobniczych,
c) know-how.
W przypadku wartoci niematerialnych i prawnych oddanych do u¿ywania
na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innej umowy o podobnym charakterze, wartoci niematerialne i prawne zalicza siê do aktywów trwa³ych
jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami okrelonymi w ust. 4. Do wartoci niematerialnych i prawnych zalicza siê równie¿ nabyt¹ wartoæ firmy
oraz koszty zakoñczonych prac rozwojowych,
15) rodkach trwa³ych  rozumie siê przez to, z zastrze¿eniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwa³e i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej u¿ytecznoci d³u¿szym ni¿ rok, kompletne, zdatne do u¿ytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza siê do nich w szczególnoci:
a) nieruchomoci  w tym grunty, prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu,
budowle i budynki, a tak¿e bêd¹ce odrêbn¹ w³asnoci¹ lokale, spó³dzielcze
w³asnociowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spó³dzielcze prawo do lokalu u¿ytkowego,
b) maszyny, urz¹dzenia, rodki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych rodkach trwa³ych,
d) inwentarz ¿ywy.
rodki trwa³e oddane do u¿ywania na podstawie umowy najmu, dzier¿awy
lub innej umowy o podobnym charakterze zalicza siê do aktywów trwa³ych
jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami okrelonymi w ust. 4,
16) rodkach trwa³ych w budowie  rozumie siê przez to zaliczane do aktywów trwa³ych rodki trwa³e w okresie ich budowy, monta¿u lub ulepszenia
ju¿ istniej¹cego rodka trwa³ego,
17) inwestycjach  rozumie siê przez to aktywa nabyte w celu osi¹gniêcia korzyci ekonomicznych wynikaj¹cych z przyrostu wartoci tych aktywów, uzyskania
z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udzia³ów w zyskach) lub innych
po¿ytków, w tym równie¿ z transakcji handlowej, a w szczególnoci aktywa finansowe oraz te nieruchomoci i wartoci niematerialne i prawne, które nie s¹
u¿ytkowane przez jednostkê, lecz zosta³y nabyte w celu osi¹gniêcia tych korzyci. W przypadku zak³adów ubezpieczeñ przez inwestycje rozumie siê lokaty,
18) aktywach obrotowych  rozumie siê przez to tê czêæ aktywów jednostki,
które w przypadku:
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a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19  s¹ przeznaczone do zbycia lub zu¿ycia w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia bilansowego lub w ci¹gu normalnego cyklu operacyjnego w³aciwego dla danej dzia³alnoci, je¿eli trwa on
d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy,
b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24  s¹ p³atne i wymagalne
lub przeznaczone do zbycia w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia bilansowego lub od
daty ich za³o¿enia, wystawienia lub nabycia, albo stanowi¹ aktywa pieniê¿ne,
c) nale¿noci krótkoterminowych  obejmuj¹ ogó³ nale¿noci z tytu³u dostaw
i us³ug oraz ca³oæ lub czêæ nale¿noci z innych tytu³ów nie zaliczonych do
aktywów finansowych, a które staj¹ siê wymagalne w ci¹gu 12 miesiêcy od
dnia bilansowego,
d) rozliczeñ miêdzyokresowych  trwaj¹ nie d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy od dnia
bilansowego,
19) rzeczowych aktywach obrotowych  rozumie siê przez to materia³y nabyte w celu zu¿ycia na w³asne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez
jednostkê produkty gotowe (wyroby i us³ugi) zdatne do sprzeda¿y lub w toku
produkcji, pó³produkty oraz towary nabyte w celu odprzeda¿y w stanie nieprzetworzonym,
20) zobowi¹zaniach  rozumie siê przez to wynikaj¹cy z przesz³ych zdarzeñ obowi¹zek wykonania wiadczeñ o wiarygodnie okrelonej wartoci,
które spowoduj¹ wykorzystanie ju¿ posiadanych lub przysz³ych aktywów
jednostki,
21) rezerwach  rozumie siê przez to zobowi¹zania, których termin wymagalnoci lub kwota nie s¹ pewne,
22) zobowi¹zaniach krótkoterminowych  rozumie siê przez to ogó³ zobowi¹zañ z tytu³u dostaw i us³ug, a tak¿e ca³oæ lub tê czêæ pozosta³ych zobowi¹zañ, które staj¹ siê wymagalne w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia bilansowego,
23) instrumentach finansowych  rozumie siê przez to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowi¹zania finansowego albo instrumentu kapita³owego u drugiej ze stron pod warunkiem, ¿e
z kontraktu zawartego miêdzy dwiema lub wiêcej stronami jednoznacznie
wynikaj¹ skutki gospodarcze, bez wzglêdu na to, czy wykonanie praw lub
zobowi¹zañ wynikaj¹cych z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo
warunkowy. Do instrumentów finansowych nie zalicza siê w szczególnoci:
a) rezerw i aktywów z tytu³u odroczonego podatku dochodowego,
b) umów o gwarancje finansowe, które ustalaj¹ wykonanie obowi¹zków z tytu³u udzielonej gwarancji, w formie zap³acenia kwot odpowiadaj¹cych stratom poniesionym przez beneficjenta na skutek niesp³acenia wierzytelnoci
przez d³u¿nika w wymaganym terminie,
c) umów o przeniesienie praw z papierów wartociowych w okresie pomiêdzy
terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów wartociowych w okrelonym terminie, równie¿
wtedy, gdy przeniesienie tych praw nastêpuje w formie zapisu na rachunku
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papierów wartociowych, prowadzonym przez podmiot upowa¿niony na podstawie odrêbnych przepisów,
d) aktywów i zobowi¹zañ z tytu³u programów, z których wynikaj¹ udzia³y
pracowników oraz innych osób zwi¹zanych z jednostk¹ w jej kapita³ach,
e) umów po³¹czenia spó³ek, z których wynikaj¹ obowi¹zki okrelone w art.
44b ust. 9,
24) aktywach finansowych  rozumie siê przez to aktywa pieniê¿ne, instrumenty kapita³owe wyemitowane przez inne jednostki, a tak¿e wynikaj¹ce z
kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniê¿nych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inn¹ jednostk¹ na korzystnych warunkach,
25) aktywach pieniê¿nych  rozumie siê przez to aktywa w formie krajowych
rodków p³atniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniê¿nych zalicza
siê równie¿ inne aktywa finansowe, w tym w szczególnoci naliczone odsetki
od aktywów finansowych. Je¿eli aktywa te s¹ p³atne lub wymagalne w ci¹gu
3 miesiêcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub za³o¿enia (lokaty), to na potrzeby rachunku przep³ywów pieniê¿nych zalicza siê je do rodków pieniê¿nych, chyba ¿e ujmuje siê je w przep³ywach z dzia³alnoci inwestycyjnej (lokacyjnej),
26) instrumentach kapita³owych  rozumie siê przez to kontrakty, z których
wynika prawo do maj¹tku jednostki, pozosta³ego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a tak¿e zobowi¹zanie siê jednostki do wyemitowania lub dostarczenia w³asnych instrumentów kapita³owych, a w szczególnoci udzia³y, opcje na akcje w³asne lub warranty,
27) zobowi¹zaniach finansowych  rozumie siê przez to zobowi¹zanie jednostki do wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inn¹ jednostk¹, na niekorzystnych warunkach,
28) zobowi¹zaniach warunkowych  rozumie siê przez to obowi¹zek wykonania wiadczeñ, których powstanie jest uzale¿nione od zaistnienia okrelonych
zdarzeñ,
29) aktywach netto  rozumie siê przez to aktywa jednostki pomniejszone o zobowi¹zania, odpowiadaj¹ce wartociowo kapita³owi (funduszowi) w³asnemu,
30) przychodach i zyskach  rozumie siê przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyci ekonomicznych, o wiarygodnie
okrelonej wartoci, w formie zwiêkszenia wartoci aktywów, albo zmniejszenia wartoci zobowi¹zañ, które doprowadz¹ do wzrostu kapita³u w³asnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób ni¿ wniesienie rodków
przez udzia³owców lub w³acicieli,
31) kosztach i stratach  rozumie siê przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyci ekonomicznych, o wiarygodnie
okrelonej wartoci, w formie zmniejszenia wartoci aktywów, albo zwiêkszenia wartoci zobowi¹zañ i rezerw, które doprowadz¹ do zmniejszenia kapita³u w³asnego lub zwiêkszenia jego niedoboru w inny sposób ni¿ wycofanie
rodków przez udzia³owców lub w³acicieli,
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32) pozosta³ych kosztach i przychodach operacyjnych  rozumie siê przez to
koszty i przychody zwi¹zane porednio z dzia³alnoci¹ operacyjn¹ jednostki,
a w szczególnoci koszty i przychody zwi¹zane:
a) z dzia³alnoci¹ socjaln¹,
b) ze zbyciem rodków trwa³ych, rodków trwa³ych w budowie, wartoci niematerialnych i prawnych,
c) z odpisaniem nale¿noci i zobowi¹zañ przedawnionych, umorzonych, nieci¹galnych, z wyj¹tkiem nale¿noci i zobowi¹zañ o charakterze publicznoprawnym nie obci¹¿aj¹cych kosztów,
d) z utworzeniem i rozwi¹zaniem rezerw, z wyj¹tkiem rezerw zwi¹zanych z
operacjami finansowymi,
e) z odpisami aktualizuj¹cymi wartoæ aktywów i ich korektami, z wyj¹tkiem
odpisów obci¹¿aj¹cych koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzeda¿y lub koszty finansowe,
f) z odszkodowaniami, karami i grzywnami,
g) z przekazaniem lub otrzymaniem nieodp³atnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym tak¿e rodków pieniê¿nych na inne cele ni¿ nabycie lub
wytworzenie rodków trwa³ych, rodków trwa³ych w budowie albo wartoci
niematerialnych i prawnych,
33) stratach i zyskach nadzwyczajnych  rozumie siê przez to straty i zyski
powstaj¹ce na skutek zdarzeñ trudnych do przewidzenia, poza dzia³alnoci¹
operacyjn¹ jednostki i nie zwi¹zane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia,
34) sprawowaniu kontroli nad inn¹ jednostk¹  rozumie siê przez to zdolnoæ
jednostki do kierowania polityk¹ finansow¹ i operacyjn¹ innej jednostki,
w celu osi¹gania korzyci ekonomicznych z jej dzia³alnoci,
35) sprawowaniu wspó³kontroli nad inn¹ jednostk¹  rozumie siê przez to
zdolnoæ jednostki na równi z innymi udzia³owcami lub wspólnikami do kierowania polityk¹ finansow¹ i operacyjn¹ innej jednostki, w celu osi¹gania
wspólnych ekonomicznych korzyci z jej dzia³alnoci,
36) znacz¹cym wp³ywie na inn¹ jednostkê  rozumie siê przez to nie maj¹c¹
znamion sprawowania kontroli lub wspó³kontroli zdolnoæ jednostki do wp³ywania na politykê finansow¹ i operacyjn¹, w tym równie¿ dotycz¹c¹ podzia³u lub pokrycia wyniku finansowego innej jednostki,
37) jednostce dominuj¹cej  rozumie siê przez to spó³kê handlow¹, sprawuj¹c¹ kontrolê lub wspó³kontrolê nad inn¹ jednostk¹, a w szczególnoci:
a) posiadaj¹c¹ bezporednio lub porednio przez udzia³y wiêkszoæ ogólnej
liczby g³osów w organie stanowi¹cym innej jednostki (zale¿nej), tak¿e na podstawie porozumieñ z innymi uprawnionymi do g³osu, wykonuj¹cymi swe prawa g³osu zgodnie z wol¹ jednostki dominuj¹cej, lub
b) uprawnion¹ do kierowania polityk¹ finansow¹ i operacyjn¹ innej jednostki (zale¿nej) w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby
lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do g³o'$

su, posiadaj¹cymi, na podstawie statutu lub umowy spó³ki, ³¹cznie z jednostk¹ dominuj¹c¹, wiêkszoæ ogólnej liczby g³osów w organie stanowi¹cym, lub
c) uprawnion¹ jako udzia³owiec do powo³ywania albo odwo³ywania wiêkszoci cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych lub nadzorczych innej jednostki (zale¿nej), lub
d) bêd¹c¹ udzia³owcem jednostki, której cz³onkowie zarz¹du w poprzednim
roku obrotowym, w ci¹gu bie¿¹cego roku obrotowego i do czasu sporz¹dzenia sprawozdania finansowego za bie¿¹cy rok obrotowy, stanowi¹ jednoczenie wiêcej ni¿ po³owê sk³adu zarz¹du tej jednostki (zale¿nej) lub osoby, które zosta³y powo³ane do pe³nienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez
jednostkê dominuj¹c¹ prawa g³osu w organach tej jednostki (zale¿nej), lub
e) bêd¹c¹ udzia³owcem lub wspólnikiem innej jednostki wspó³zale¿nej nie
bêd¹cej spó³k¹ handlow¹ i sprawuj¹c¹ wspó³kontrolê nad t¹ jednostk¹ wspólnie z innymi uprawnionymi do g³osu,
38) znacz¹cym inwestorze  rozumie siê przez to spó³kê handlow¹, posiadaj¹c¹ w innej jednostce  nie bêd¹cej jednostk¹ zale¿n¹  nie mniej ni¿ 20 proc.
g³osów w organie stanowi¹cym tej jednostki i wywieraj¹c¹ znacz¹cy wp³yw
lub sprawuj¹c¹ wspó³kontrolê nad t¹ jednostk¹, przy czym liczbê g³osów ustala
siê z zachowaniem zasady okrelonej w pkt 37 lit. a). Udzia³ w ogólnej liczbie
g³osów mo¿e byæ mniejszy ni¿ 20 proc., je¿eli inne okolicznoci wskazuj¹ na
wywieranie znacz¹cego wp³ywu lub sprawowanie wspó³kontroli,
39) jednostce zale¿nej  rozumie siê przez to spó³kê handlow¹, która kontrolowana jest przez jednostkê dominuj¹c¹,
40) jednostce wspó³zale¿nej  rozumie siê przez to spó³kê handlow¹ lub inn¹
jednostkê, która jest wspó³kontrolowana przez jednostkê dominuj¹c¹ lub znacz¹cego inwestora i innych udzia³owców lub wspólników na podstawie statutu, umowy spó³ki lub umowy zawartej na okres d³u¿szy ni¿ rok,
41) jednostce stowarzyszonej  rozumie siê przez to spó³kê handlow¹, na któr¹ znacz¹cy inwestor wywiera znacz¹cy wp³yw,
42) jednostkach podporz¹dkowanych  rozumie siê przez to jednostki zale¿ne, wspó³zale¿ne od jednostki dominuj¹cej oraz jednostki stowarzyszone ze
znacz¹cym inwestorem,
43) jednostkach powi¹zanych  rozumie siê przez to grupê jednostek obejmuj¹c¹ jednostkê dominuj¹c¹ lub znacz¹cego inwestora, jednostki zale¿ne,
wspó³zale¿ne i stowarzyszone,
44) grupie kapita³owej  rozumie siê przez to jednostkê dominuj¹c¹ wraz z
jednostkami zale¿nymi i nie bêd¹cymi spó³kami handlowymi jednostkami
wspó³zale¿nymi,
45) konsolidacji  rozumie siê przez to ³¹czenie sprawozdañ finansowych jednostek tworz¹cych grupê kapita³ow¹ przez sumowanie odpowiednich pozycji
sprawozdañ finansowych jednostki dominuj¹cej, jednostek zale¿nych i nie
bêd¹cych spó³kami handlowymi jednostek wspó³zale¿nych, z uwzglêdnieniem
niezbêdnych wy³¹czeñ i korekt,
'%

46) kapita³ach mniejszoci  rozumie siê przez to tê czêæ aktywów netto jednostki zale¿nej, która nale¿y do udzia³owców spoza grupy kapita³owej,
47) metodzie praw w³asnoci  rozumie siê przez to przyjêt¹ przez jednostkê
dominuj¹c¹ lub znacz¹cego inwestora metodê wyceny udzia³ów w aktywach
netto jednostki podporz¹dkowanej, z uwzglêdnieniem wartoci firmy lub
ujemnej wartoci firmy, ustalonych na dzieñ objêcia kontroli, wspó³kontroli
lub wywierania znacz¹cego wp³ywu. Wartoæ pocz¹tkow¹ udzia³u aktualizuje siê na dzieñ bilansowy, na który sporz¹dza siê sprawozdanie finansowe,
o zmiany wartoci aktywów netto jednostki podporz¹dkowanej, jakie nast¹pi³y w okresie sprawozdawczym, wynikaj¹ce zarówno z osi¹gniêtego wyniku
finansowego, skorygowanego o odpis raty wartoci firmy lub ujemnej wartoci firmy przypadaj¹cy na dany okres sprawozdawczy, jak i wszelkie inne
zmiany, w tym wynikaj¹ce z rozliczeñ z jednostk¹ dominuj¹c¹ lub znacz¹cym inwestorem.
2. Wyra¿one w euro wielkoci przelicza siê na walutê polsk¹ po rednim kursie,
ustalonym przez Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹cym na dzieñ bilansowy,
z zastrze¿eniem ust. 3.
3. Wyra¿one w euro wielkoci, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza siê na walutê polsk¹ po rednim kursie ustalonym przez Narodowy Bank
Polski, na 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok obrotowy.
4. Je¿eli jednostka przyjê³a do u¿ywania obce rodki trwa³e lub wartoci niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z któr¹ jedna ze stron, zwana
dalej finansuj¹cym, oddaje drugiej stronie, zwanej dalej korzystaj¹cym,
rodki trwa³e lub wartoci niematerialne i prawne do odp³atnego u¿ywania
lub równie¿ pobierania po¿ytków na czas oznaczony, rodki te i wartoci zalicza siê do aktywów trwa³ych korzystaj¹cego, je¿eli umowa spe³nia co najmniej jeden z nastêpuj¹cych warunków:
1) przenosi w³asnoæ jej przedmiotu na korzystaj¹cego po zakoñczeniu okresu, na który zosta³a zawarta,
2) zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystaj¹cego, po zakoñczeniu okresu, na jaki zosta³a zawarta, po cenie ni¿szej od wartoci rynkowej
z dnia nabycia,
3) okres, na jaki zosta³a zawarta, odpowiada w przewa¿aj¹cej czêci przewidywanemu okresowi ekonomicznej u¿ytecznoci rodka trwa³ego lub prawa
maj¹tkowego, przy czym nie mo¿e byæ on krótszy ni¿ 3/4 tego okresu. Prawo
w³asnoci przedmiotu umowy mo¿e byæ, po okresie, na jaki umowa zosta³a
zawarta, przeniesione na korzystaj¹cego,
4) suma op³at, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy
i przypadaj¹ca do zap³aty w okresie jej obowi¹zywania, przekracza 90 proc.
wartoci rynkowej przedmiotu umowy na ten dzieñ. W sumie op³at uwzglêd'&

nia siê wartoæ koñcow¹ przedmiotu umowy, któr¹ korzystaj¹cy zobowi¹zuje siê zap³aciæ za przeniesienie na niego w³asnoci tego przedmiotu. Do sumy
op³at nie zalicza siê p³atnoci na rzecz korzystaj¹cego za wiadczenia dodatkowe, podatków oraz sk³adek na ubezpieczenie tego przedmiotu, je¿eli korzystaj¹cy pokrywa je niezale¿nie od op³at za u¿ywanie,
5) zawiera przyrzeczenie finansuj¹cego do zawarcia z korzystaj¹cym kolejnej umowy o oddanie w odp³atne u¿ywanie tego samego przedmiotu lub przed³u¿enia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie,
6) przewiduje mo¿liwoæ jej wypowiedzenia, z zastrze¿eniem, ¿e wszelkie powsta³e z tego tytu³u koszty i straty poniesione przez finansuj¹cego pokrywa
korzystaj¹cy,
7) przedmiot umowy zosta³ dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystaj¹cego. Mo¿e on byæ u¿ywany wy³¹cznie przez korzystaj¹cego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.
5. W przypadku spe³nienia co najmniej jednego z warunków okrelonych w ust.
4, oddane do u¿ywania korzystaj¹cemu rodki trwa³e lub wartoci niematerialne
i prawne zalicza siê u finansuj¹cego do aktywów trwa³ych jako nale¿noci.
6. W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystaj¹cego nie podlega
obowi¹zkowi badania i og³aszania w myl art. 64 ust. 1, to mo¿e on dokonywaæ
kwalifikacji umów, o których mowa w ust. 4, wed³ug zasad okrelonych w przepisach podatkowych i nie stosowaæ ust. 4 i 5.
Art. 4
(Obowi¹zki i prawa jednostek w zakresie rachunkowoci  zasady ogólne)
1. Jednostki obowi¹zane s¹ stosowaæ okrelone ustaw¹ zasady rachunkowoci, rzetelnie i jasno przedstawiaj¹c sytuacjê maj¹tkow¹ i finansow¹ oraz
wynik finansowy.
2. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje siê w ksiêgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treci¹ ekonomiczn¹.
3. Rachunkowoæ jednostki obejmuje:
1) przyjête zasady (politykê) rachunkowoci,
2) prowadzenie, na podstawie dowodów ksiêgowych, ksi¹g rachunkowych,
ujmuj¹cych zapisy zdarzeñ w porz¹dku chronologicznym i systematycznym,
3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drog¹ inwentaryzacji rzeczywistego
stanu aktywów i pasywów,
4) wycenê aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
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5) sporz¹dzanie sprawozdañ finansowych,
6) gromadzenie i przechowywanie dowodów ksiêgowych oraz pozosta³ej dokumentacji przewidzianej ustaw¹,
7) poddanie badaniu i og³oszenie sprawozdañ finansowych w przypadkach
przewidzianych ustaw¹.
4. Jednostka mo¿e w ramach przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowaæ uproszczenia, je¿eli nie wywiera to istotnie ujemnego wp³ywu na realizacjê obowi¹zku okrelonego w ust. 1.
5. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialnoæ za wykonywanie obowi¹zków w zakresie rachunkowoci okrelonych ustaw¹, w tym z tytu³u nadzoru,
równie¿ w przypadku, gdy okrelone obowi¹zki w zakresie rachunkowoci 
z wy³¹czeniem odpowiedzialnoci za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury  zostan¹ powierzone innej osobie za jej zgod¹. Przyjêcie
odpowiedzialnoci przez inn¹ osobê powinno byæ stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy,
a nie zosta³a wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialnoæ ponosz¹ wszyscy cz³onkowie tego organu.
Art. 5
(Zasada ci¹g³oci)
1. Przyjête zasady (politykê) rachunkowoci nale¿y stosowaæ w sposób ci¹g³y,
dokonuj¹c w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji
gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym tak¿e dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporz¹dzania sprawozdañ finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich
wynikaj¹ce by³y porównywalne. Wykazane w ksiêgach rachunkowych na dzieñ
ich zamkniêcia stany aktywów i pasywów nale¿y uj¹æ w tej samej wysokoci,
w otwartych na nastêpny rok obrotowy ksiêgach rachunkowych.
2. Przy stosowaniu przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoci przyjmuje
siê za³o¿enie, ¿e jednostka bêdzie kontynuowa³a w daj¹cej siê przewidzieæ
przysz³oci dzia³alnoæ w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upad³oci, chyba ¿e jest to niezgodne ze stanem
faktycznym lub prawnym. Ustalaj¹c zdolnoæ jednostki do kontynuowania
dzia³alnoci, kierownik jednostki uwzglêdnia wszystkie informacje dostêpne na dzieñ sporz¹dzenia sprawozdania finansowego, dotycz¹ce daj¹cej siê
przewidzieæ przysz³oci, obejmuj¹cej okres nie krótszy ni¿ jeden rok od dnia
bilansowego.



Art. 6
(Zasada memoria³u i wspó³miernoci przychodów i kosztów)
1. W ksiêgach rachunkowych jednostki nale¿y uj¹æ wszystkie osi¹gniête, przypadaj¹ce na jej rzecz przychody i obci¹¿aj¹ce j¹ koszty zwi¹zane z tymi przychodami dotycz¹ce danego roku obrotowego, niezale¿nie od terminu ich zap³aty.
2. Dla zapewnienia wspó³miernoci przychodów i zwi¹zanych z nimi kosztów do
aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane bêd¹ koszty
lub przychody dotycz¹ce przysz³ych okresów oraz przypadaj¹ce na ten okres
sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zosta³y poniesione.
Art. 7
(Zasada wyceny maj¹tku)
1. Poszczególne sk³adniki aktywów i pasywów wycenia siê stosuj¹c rzeczywicie
poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady
ostro¿noci. W szczególnoci nale¿y w tym celu w wyniku finansowym, bez
wzglêdu na jego wysokoæ, uwzglêdniæ:
1) zmniejszenia wartoci u¿ytkowej lub handlowej sk³adników aktywów,
w tym równie¿ dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
2) skrelony,
3) wy³¹cznie niew¹tpliwe pozosta³e przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
4) wszystkie poniesione pozosta³e koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
5) rezerwy na znane jednostce ryzyko, gro¿¹ce straty oraz skutki innych zdarzeñ.
2. Zdarzenia, o których mowa w ust. 1, nale¿y uwzglêdniæ tak¿e wtedy, gdy zostan¹ one ujawnione miêdzy dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywicie
nastêpuje zamkniêcie ksi¹g rachunkowych.
3. Wartoæ poszczególnych sk³adników aktywów i pasywów, przychodów i zwi¹zanych z nimi kosztów, jak te¿ zysków i strat nadzwyczajnych ustala siê oddzielnie. Nie mo¿na kompensowaæ ze sob¹ wartoci ró¿nych co do rodzaju aktywów
i pasywów, przychodów i kosztów zwi¹zanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych.
Art. 8
(Sytuacja maj¹tkowa; dopuszczalne odstêpstwa od zasady ci¹g³oci)
1. Dokonuj¹c wyboru rozwi¹zañ dopuszczonych ustaw¹ i dostosowuj¹c je do
potrzeb jednostki, nale¿y zapewniæ wyodrêbnienie w rachunkowoci wszystkich zdarzeñ istotnych do oceny sytuacji maj¹tkowej i finansowej oraz wyni

ku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostro¿noci, o której mowa
w art. 7.
2. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka mo¿e, ze
skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez wzglêdu na datê podjêcia
decyzji, zmieniæ dotychczas stosowane rozwi¹zania na inne, przewidziane
ustaw¹. Zmiana dotychczas stosowanych rozwi¹zañ wymaga równie¿ okrelenia w informacji dodatkowej wp³ywu tych zmian na sprawozdania finansowe wymagane innymi przepisami prawa, je¿eli zosta³y one sporz¹dzone za
okres, w którym powy¿sze rozwi¹zania uleg³y zmianie. W przypadku takim
nale¿y w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, w którym zmiany
te nast¹pi³y, podaæ przyczyny tych zmian, okreliæ liczbowo ich wp³yw na wynik
finansowy oraz zapewniæ porównywalnoæ danych sprawozdania finansowego
dotycz¹cych roku poprzedzaj¹cego rok obrotowy, w którym dokonano zmian.

5.2 Rozdzia³ 2. Prowadzenie ksi¹g rachunkowych
Art. 9
(Jêzyk i waluta)
Ksiêgi rachunkowe prowadzi siê w jêzyku polskim i w walucie polskiej.
Art. 10
(Polityka rachunkowoci  dokumentacja)
1. Jednostka powinna posiadaæ dokumentacjê opisuj¹c¹ w jêzyku polskim
przyjête przez ni¹ zasady (politykê) rachunkowoci, a w szczególnoci dotycz¹ce:
1) okrelenia roku obrotowego i wchodz¹cych w jego sk³ad okresów sprawozdawczych,
2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,
3) sposobu prowadzenia ksi¹g rachunkowych, w tym co najmniej:
a) zak³adowego planu kont, ustalaj¹cego wykaz kont ksiêgi g³ównej, przyjête
zasady klasyfikacji zdarzeñ, zasady prowadzenia kont ksi¹g pomocniczych
oraz ich powi¹zania z kontami ksiêgi g³ównej,
b) wykazu ksi¹g rachunkowych, a przy prowadzeniu ksi¹g rachunkowych
przy u¿yciu komputera  wykazu zbiorów danych tworz¹cych ksiêgi rachunkowe na komputerowych nonikach danych z okreleniem ich struktury, wzajemnych powi¹zañ oraz ich funkcji w organizacji ca³oci ksi¹g rachunkowych
i w procesach przetwarzania danych,


c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksi¹g rachunkowych przy u¿yciu komputera  opisu systemu informatycznego, zawieraj¹cego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zale¿noci od struktury
oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególnoci metod zabezpieczenia
dostêpu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto okrelenie wersji
oprogramowania i daty rozpoczêcia jego eksploatacji,
4) systemu s³u¿¹cego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów ksiêgowych, ksi¹g rachunkowych i innych dokumentów stanowi¹cych podstawê dokonanych w nich zapisów.
2. Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentacjê, o której mowa w ust. 1.
3. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmuj¹c zasadê (politykê) rachunkowoci, jednostka mo¿e stosowaæ krajowe standardy rachunkowoci wydane przez uprawniony w myl ustawy Komitet Standardów Rachunkowoci. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego mo¿e
stosowaæ Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoci.
Art. 11
(Miejsce prowadzenia ksi¹g rachunkowych)
1. Ksiêgi rachunkowe prowadzi siê w siedzibie jednostki (przedstawicielstwa
lub oddzia³u zagranicznej osoby prawnej).
2. Jednostki posiadaj¹ce oddzia³y (zak³ady) mog¹ prowadziæ ksiêgi rachunkowe oddzia³ów (zak³adów) w siedzibie jednostki albo oddzia³ów (zak³adów).
3. Ksiêgi rachunkowe mog¹ byæ prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej poza siedzib¹ jednostki (oddzia³u, zak³adu), w przypadku okrelonym w art. 13 ust. 2 i 3 oraz w razie powierzenia ich prowadzenia osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej,
uprawnionej do wiadczenia takich us³ug.
4. W przypadku nieprowadzenia ksi¹g rachunkowych w siedzibie jednostki
(oddzia³u, zak³adu), kierownik jednostki obowi¹zany jest:
1) powiadomiæ w³aciwy urz¹d skarbowy o miejscu prowadzenia ksi¹g w terminie 15 dni od dnia wydania ksi¹g poza siedzibê jednostki (oddzia³u, zak³adu),
2) zapewniæ dostêpnoæ ksi¹g rachunkowych do badania przez upowa¿nione
organy kontroli zewnêtrznej w siedzibie jednostki (oddzia³u, zak³adu).
Art. 12
(Ramy czasowe)
1. Ksiêgi rachunkowe otwiera siê:
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1) na dzieñ rozpoczêcia dzia³alnoci, którym jest dzieñ pierwszego zdarzenia
wywo³uj¹cego skutki o charakterze maj¹tkowym lub finansowym,
2) na pocz¹tek ka¿dego nastêpnego roku obrotowego,
3) na dzieñ zmiany formy prawnej, z zastrze¿eniem ust. 3,
4) na dzieñ wpisu do rejestru po³¹czenia jednostek lub podzia³u jednostki,
powoduj¹cych powstanie nowej jednostki (jednostek),
5) na dzieñ rozpoczêcia likwidacji lub wszczêcia postêpowania upad³ociowego
 w ci¹gu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeñ.
2. Ksiêgi rachunkowe zamyka siê:
1) na dzieñ koñcz¹cy rok obrotowy,
2) na dzieñ zakoñczenia dzia³alnoci jednostki, w tym równie¿ jej sprzeda¿y
i zakoñczenia likwidacji lub postêpowania upad³ociowego,
3) na dzieñ poprzedzaj¹cy zmianê formy prawnej, z zastrze¿eniem ust. 3,
4) w jednostce przejmowanej na dzieñ przejêcia jednostki przez inn¹ jednostkê,
5) na dzieñ poprzedzaj¹cy dzieñ podzia³u lub po³¹czenia jednostek, je¿eli w wyniku po³¹czenia powstaje nowa jednostka,
6) na dzieñ poprzedzaj¹cy dzieñ postawienia jednostki w stan likwidacji lub
upad³oci,
7) na inny dzieñ bilansowy okrelony odrêbnymi przepisami
 nie póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia zaistnienia tych zdarzeñ.
3. Mo¿na nie zamykaæ i nie otwieraæ ksi¹g rachunkowych w przypadku przekszta³cenia spó³ki osobowej oraz spó³ki cywilnej w inn¹ spó³kê osobow¹, jak
równie¿ w przypadku po³¹czenia jednostek, gdy w myl ustawy rozliczenie
przejêcia jednostki nastêpuje metod¹ ³¹czenia udzia³ów i nie powoduje powstania nowej jednostki.
4. Ostateczne zamkniêcie i otwarcie ksi¹g rachunkowych jednostki kontynuuj¹cej dzia³alnoæ powinno nast¹piæ najpóniej w ci¹gu 15 dni od dnia zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
5. Zamkniêcie ksi¹g rachunkowych polega na nieodwracalnym wy³¹czeniu
mo¿liwoci dokonywania zapisów ksiêgowych w zbiorach tworz¹cych zamkniête ksiêgi rachunkowe, z uwzglêdnieniem art. 13 ust. 2 i 3.
Art. 13
(Treæ ksi¹g rachunkowych)
1. Ksiêgi rachunkowe obejmuj¹ zbiory zapisów ksiêgowych, obrotów (sum
zapisów) i sald, które tworz¹:
1) dziennik,
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2) ksiêgê g³ówn¹,
3) ksiêgi pomocnicze,
4) zestawienia: obrotów i sald kont ksiêgi g³ównej oraz sald kont ksi¹g pomocniczych,
5) wykaz sk³adników aktywów i pasywów (inwentarz).
2. Przy prowadzeniu ksi¹g rachunkowych przy u¿yciu komputera za równowa¿ne z nimi uwa¿a siê odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowoci,
zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy
danych lub wyodrêbnionych jej czêci, bez wzglêdu na miejsce ich powstania
i przechowywania.
3. Warunkiem utrzymywania zasobów informacyjnych systemu rachunkowoci w formie okrelonej w ust. 2 jest posiadanie przez jednostkê oprogramowania umo¿liwiaj¹cego uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu
do zapisów dokonanych w ksiêgach rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na inny komputerowy nonik danych.
4. Ksiêgi rachunkowe, z uwzglêdnieniem techniki ich prowadzenia, powinny byæ:
1) trwale oznaczone nazw¹ (pe³n¹ lub skrócon¹) jednostki, której dotycz¹
(ka¿da ksiêga wi¹zana, ka¿da luna karta kontowa, tak¿e je¿eli maj¹ one
postaæ wydruku komputerowego lub zestawienia wywietlanego na ekranie
monitora komputera), nazw¹ danego rodzaju ksiêgi rachunkowej oraz nazw¹ programu przetwarzania,
2) wyranie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty
sporz¹dzenia,
3) przechowywane starannie w ustalonej kolejnoci.
5. Przy prowadzeniu ksi¹g rachunkowych przy u¿yciu komputera nale¿y zapewniæ automatyczn¹ kontrolê ci¹g³oci zapisów, przenoszenia obrotów lub
sald. Wydruki komputerowe ksi¹g rachunkowych powinny sk³adaæ siê z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, oraz
byæ sumowane na kolejnych stronach w sposób ci¹g³y w roku obrotowym.
6. Ksiêgi rachunkowe nale¿y wydrukowaæ nie póniej ni¿ na koniec roku obrotowego. Za równowa¿ne z wydrukiem uznaje siê przeniesienie treci ksi¹g
rachunkowych na inny komputerowy nonik danych, zapewniaj¹cy trwa³oæ
zapisu informacji, przez czas nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksi¹g rachunkowych.
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Art. 14
(Dziennik)
1. Dziennik zawiera chronologiczne ujêcie zdarzeñ, jakie nast¹pi³y w danym
okresie sprawozdawczym. Bez wzglêdu na technikê prowadzenia ksi¹g rachunkowych dziennik powinien umo¿liwiaæ uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont ksiêgi g³ównej.
2. Zapisy w dzienniku musz¹ byæ kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ci¹g³y. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umo¿liwiaæ ich jednoznaczne powi¹zanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami ksiêgowymi.
3. Je¿eli stosuje siê dzienniki czêciowe, grupuj¹ce zdarzenia wed³ug ich rodzajów, to nale¿y sporz¹dziæ zestawienie obrotów tych dzienników za dany
okres sprawozdawczy.
4. Przy prowadzeniu ksi¹g rachunkowych przy u¿yciu komputera zapis ksiêgowy powinien posiadaæ automatycznie nadany numer pozycji, pod któr¹
zosta³ wprowadzony do dziennika, a tak¿e dane pozwalaj¹ce na ustalenie osoby
odpowiedzialnej za treæ zapisu.
Art. 15
(Konta ksiêgi g³ównej)
1. Konta ksiêgi g³ównej zawieraj¹ zapisy o zdarzeniach w ujêciu systematycznym. Na kontach ksiêgi g³ównej obowi¹zuje ujêcie zarejestrowanych uprzednio
lub równoczenie w dzienniku zdarzeñ, zgodnie z zasad¹ podwójnego zapisu.
2. Zapisów na okrelonym koncie ksiêgi g³ównej dokonuje siê w kolejnoci
chronologicznej.
Art. 16
(Konta ksi¹g pomocnicznych)
1. Konta ksi¹g pomocniczych zawieraj¹ zapisy bêd¹ce uszczegó³owieniem
i uzupe³nieniem zapisów kont ksiêgi g³ównej. Prowadzi siê je w ujêciu systematycznym jako wyodrêbniony system ksi¹g, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach
ksiêgi g³ównej.
2. Na kontach ksi¹g pomocniczych mo¿na w ci¹gu okresu sprawozdawczego
stosowaæ, obok lub zamiast jednostek pieniê¿nych, jednostki naturalne. Na$

le¿y wówczas sporz¹dziæ na koniec okresu sprawozdawczego zestawienie zapisów dokonanych na kontach ksi¹g pomocniczych w jednostkach naturalnych i ustaliæ ich wartoæ.
3. skrelony.
Art. 17
(Konta ksi¹g pomocniczych  rozwiniêcie)
1. Konta ksi¹g pomocniczych prowadzi siê w szczególnoci dla:
1) rodków trwa³ych, w tym tak¿e rodków trwa³ych w budowie, wartoci
niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
2) rozrachunków z kontrahentami,
3) rozrachunków z pracownikami, a w szczególnoci jako imienn¹ ewidencjê
wynagrodzeñ pracowników zapewniaj¹c¹ uzyskanie informacji, z ca³ego okresu zatrudnienia,
4) operacji sprzeda¿y (kolejno numerowane w³asne faktury i inne dowody, ze
szczegó³owoci¹ niezbêdn¹ do celów podatkowych),
5) operacji zakupu (obce faktury i inne dowody, ze szczegó³owoci¹ niezbêdn¹ do wyceny sk³adników aktywów i do celów podatkowych),
6) kosztów i istotnych dla jednostki sk³adników aktywów,
7) operacji gotówkowych w przypadku prowadzenia kasy.
2. Kierownik jednostki, uwzglêdniaj¹c rodzaj i wartoæ poszczególnych grup
rzeczowych sk³adników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkê,
podejmuje decyzjê o stosowaniu jednej z nastêpuj¹cych metod prowadzenia
kont ksi¹g pomocniczych dla tych grup sk³adników:
1) ewidencjê ilociowo-wartociow¹, w której dla ka¿dego sk³adnika ujmuje
siê obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniê¿nych,
2) ewidencjê ilociow¹ obrotów i stanów, prowadzon¹ dla poszczególnych
sk³adników lub ich jednorodnych grup wy³¹cznie w jednostkach naturalnych.
Wartoæ stanu wycenia siê przynajmniej na koniec okresu sprawozdawczego, za który nastêpuj¹ rozliczenia z bud¿etem z tytu³u podatku dochodowego, dokonane na podstawie danych rzeczywistych,
3) ewidencjê wartociow¹ obrotów i stanów towarów oraz opakowañ, prowadzon¹ dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc sk³adowania, której przedmiotem zapisów s¹ tylko przychody, rozchody i stany ca³ego zapasu,
4) odpisywania w koszty wartoci materia³ów i towarów na dzieñ ich zakupu
lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, po³¹czone z ustalaniem stanu tych sk³adników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów
o wartoæ tego stanu, nie póniej ni¿ na dzieñ bilansowy.
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Art. 18
(Zestawienie obrotów i sald na koniec miesi¹ca)
1. Na podstawie zapisów na kontach ksiêgi g³ównej sporz¹dza siê na koniec
ka¿dego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej ni¿ na koniec miesi¹ca, zestawienie obrotów i sald, zawieraj¹ce:
1) symbole lub nazwy kont,
2) salda kont na dzieñ otwarcia ksi¹g rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastaj¹co od pocz¹tku roku obrotowego oraz salda na koniec
okresu sprawozdawczego,
3) sumê sald na dzieñ otwarcia ksi¹g rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastaj¹co od pocz¹tku roku obrotowego oraz sald na koniec
okresu sprawozdawczego.
Obroty tego zestawienia powinny byæ zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów dzienników czêciowych.
2. Co najmniej na dzieñ zamkniêcia ksi¹g rachunkowych sporz¹dza siê zestawienia sald wszystkich kont ksi¹g pomocniczych, a na dzieñ inwentaryzacji 
zestawienia sald inwentaryzowanej grupy sk³adników aktywów.
Art. 19
(Inwentarz)
1. Wykaz sk³adników aktywów i pasywów (inwentarz), potwierdzony ich inwentaryzacj¹, sporz¹dzaj¹ jednostki, które uprzednio nie prowadzi³y ksi¹g rachunkowych w sposób okrelony ustaw¹. W pozosta³ych jednostkach rolê inwentarza
spe³nia zestawienie obrotów i sald kont ksiêgi g³ównej oraz zestawienia sald kont
ksi¹g pomocniczych sporz¹dzone na dzieñ zamkniêcia ksi¹g rachunkowych.
2. Pozycje inwentarza sporz¹dzonego przez jednostki, które nie prowadzi³y uprzednio ksi¹g rachunkowych, powinny stanowiæ odpowiedniki lub rozwiniêcia poszczególnych pozycji bilansu otwarcia. Sk³adniki aktywów i pasywów wycenia
siê w inwentarzu wed³ug zasad okrelonych w rozdziale 4.
Art. 20
(Podstawa zapisów)
1. Do ksi¹g rachunkowych okresu sprawozdawczego nale¿y wprowadziæ, w postaci zapisu, ka¿de zdarzenie, które nast¹pi³o w tym okresie sprawozdawczym.
2. Podstaw¹ zapisów w ksiêgach rachunkowych s¹ dowody ksiêgowe stwierdzaj¹ce dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej dowodami ród³owymi:
1) zewnêtrzne obce  otrzymane od kontrahentów,
2) zewnêtrzne w³asne  przekazywane w oryginale kontrahentom,
&

3) wewnêtrzne  dotycz¹ce operacji wewn¹trz jednostki.
3. Podstaw¹ zapisów mog¹ byæ równie¿ sporz¹dzone przez jednostkê dowody
ksiêgowe:
1) zbiorcze  s³u¿¹ce do dokonania ³¹cznych zapisów zbioru dowodów ród³owych, które musz¹ byæ w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione,
2) koryguj¹ce poprzednie zapisy,
3) zastêpcze  wystawione do czasu otrzymania zewnêtrznego obcego dowodu
ród³owego,
4) rozliczeniowe  ujmuj¹ce ju¿ dokonane zapisy wed³ug nowych kryteriów klasyfikacyjnych.
4. W przypadku uzasadnionego braku mo¿liwoci uzyskania zewnêtrznych obcych dowodów ród³owych, kierownik jednostki mo¿e zezwoliæ na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomoc¹ ksiêgowych dowodów zastêpczych, sporz¹dzonych przez osoby dokonuj¹ce tych operacji. Nie mo¿e to
jednak dotyczyæ operacji gospodarczych, których przedmiotem s¹ zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i us³ug oraz skup metali nie¿elaznych od
ludnoci.
5. Przy prowadzeniu ksi¹g rachunkowych przy u¿yciu komputera za równowa¿ne z dowodami ród³owymi uwa¿a siê zapisy w ksiêgach rachunkowych,
wprowadzane automatycznie za porednictwem urz¹dzeñ ³¹cznoci, komputerowych noników danych lub tworzone wed³ug algorytmu (programu) na
podstawie informacji zawartych ju¿ w ksiêgach, przy zapewnieniu, ¿e podczas rejestrowania tych zapisów zostan¹ spe³nione co najmniej nastêpuj¹ce
warunki:
1) uzyskaj¹ one trwale czyteln¹ postaæ zgodn¹ z treci¹ odpowiednich dowodów ksiêgowych,
2) mo¿liwe jest stwierdzenie ród³a ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich wprowadzenie,
3) stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawnoci przetworzenia
odnonych danych oraz kompletnoci i identycznoci zapisów,
4) dane ród³owe w miejscu ich powstania s¹ odpowiednio chronione, w sposób zapewniaj¹cy ich niezmiennoæ, przez okres wymagany do przechowywania danego rodzaju dowodów ksiêgowych.
Art. 21
(Dowody ksiêgowe  treæ)
1. Dowód ksiêgowy powinien zawieraæ co najmniej:
1) okrelenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
2) okrelenie stron (nazwy, adresy) dokonuj¹cych operacji gospodarczej,
3) opis operacji oraz jej wartoæ, je¿eli to mo¿liwe, okrelon¹ tak¿e w jednostkach naturalnych,
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4) datê dokonania operacji, a gdy dowód zosta³ sporz¹dzony pod inn¹ dat¹  tak¿e
datê sporz¹dzenia dowodu,
5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjêto
sk³adniki aktywów,
6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujêcia w ksiêgach rachunkowych przez wskazanie miesi¹ca oraz sposobu ujêcia dowodu
w ksiêgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za
te wskazania,
7) skrelony.
1a. Mo¿na zaniechaæ zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa
w ust. 1 pkt 5 i 6, je¿eli wynikaj¹ one z techniki dokumentowania zapisów
ksiêgowych.
2. Wartoæ mo¿e byæ w dowodzie pominiêta, je¿eli w toku przetwarzania w rachunkowoci danych wyra¿onych w jednostkach naturalnych nastêpuje ich wycena, potwierdzona stosownym wydrukiem.
3. Dowód ksiêgowy opiewaj¹cy na waluty obce powinien zawieraæ przeliczenie
ich wartoci na walutê polsk¹ wed³ug kursu obowi¹zuj¹cego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza siê bezporednio
na dowodzie, chyba ¿e system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutê polsk¹, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk.
4. Je¿eli dowód nie dokumentuje przekazania lub przejêcia sk³adnika aktywów,
przeniesienia prawa w³asnoci lub u¿ytkowania wieczystego gruntu albo nie jest
dowodem zastêpczym, podpisy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mog¹ byæ
zast¹pione znakami zapewniaj¹cymi ustalenie tych osób. Podpisy na dokumentach ubezpieczenia i emitowanych papierach wartociowych mog¹ byæ odtworzone mechanicznie.
5. Na ¿¹danie organów kontroli lub bieg³ego rewidenta nale¿y zapewniæ wiarygodne przet³umaczenie na jêzyk polski treci wskazanych przez nich dowodów,
sporz¹dzonych w jêzyku obcym.
Art. 22
(Rzetelnoæ dowodu ksiêgowego)
1. Dowody ksiêgowe powinny byæ rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, któr¹ dokumentuj¹, kompletne, zawieraj¹ce co najmniej
dane okrelone w art. 21 oraz wolne od b³êdów rachunkowych. Niedopuszczalne
jest dokonywanie w dowodach ksiêgowych wymazywania i przeróbek.


2. B³êdy w dowodach ród³owych zewnêtrznych obcych i w³asnych mo¿na korygowaæ jedynie przez wys³anie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawieraj¹cego sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba ¿e inne przepisy stanowi¹ inaczej.
3. B³êdy w dowodach wewnêtrznych mog¹ byæ poprawiane przez skrelenie b³êdnej
treci lub kwoty, z utrzymaniem czytelnoci skrelonych wyra¿eñ lub liczb, wpisanie treci poprawnej i daty poprawki oraz z³o¿enie podpisu osoby do tego upowa¿nionej, o ile odrêbne przepisy nie stanowi¹ inaczej. Nie mo¿na poprawiaæ
pojedynczych liter lub cyfr.
4. Je¿eli jedn¹ operacjê dokumentuje wiêcej ni¿ jeden dowód lub wiêcej ni¿ jeden
egzemplarz dowodu, kierownik jednostki ustala sposób postêpowania z ka¿dym z
nich i wskazuje, który dowód lub jego egzemplarz bêdzie podstaw¹ do dokonania
zapisu.
Art. 23
(Zapis ksiêgowy)
1. Zapisów w ksiêgach rachunkowych dokonuje siê w sposób trwa³y, bez pozostawiania miejsc pozwalaj¹cych na póniejsze dopiski lub zmiany. Przy prowadzeniu ksi¹g rachunkowych przy u¿yciu komputera nale¿y stosowaæ w³aciwe procedury i rodki chroni¹ce przed zniszczeniem, modyfikacj¹ lub
ukryciem zapisu.
2. Zapis ksiêgowy powinien zawieraæ co najmniej:
1) datê dokonania operacji gospodarczej,
2) okrelenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu ksiêgowego stanowi¹cego
podstawê zapisu oraz jego datê, je¿eli ró¿ni siê ona od daty dokonania operacji,
3) zrozumia³y tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym ¿e nale¿y posiadaæ
pisemne objanienia treci skrótów lub kodów,
4) kwotê i datê zapisu,
5) oznaczenie kont, których dotyczy.
3. Zapisów dotycz¹cych operacji wyra¿onych w walutach obcych dokonuje siê
w sposób umo¿liwiaj¹cy ustalenie kwoty operacji w walucie polskiej i obcej.
4. Zapisy w dzienniku i na kontach ksiêgi g³ównej powinny byæ powi¹zane ze
sob¹ w sposób umo¿liwiaj¹cy ich sprawdzenie.
5. Zapisy w ksiêgach rachunkowych powinny byæ dokonane w sposób zapewniaj¹cy ich trwa³oæ, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksi¹g rachunkowych.


Art. 24
(Zasady prowadzenia ksi¹g rachunkowych)
1. Ksiêgi rachunkowe powinny byæ prowadzone rzetelnie, bezb³êdnie, sprawdzalnie
i bie¿¹co.
2. Ksiêgi rachunkowe uznaje siê za rzetelne, je¿eli dokonane w nich zapisy odzwierciedlaj¹ stan rzeczywisty.
3. Ksiêgi rachunkowe uznaje siê za prowadzone bezb³êdnie, je¿eli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksiêgowania w danym miesi¹cu dowody ksiêgowe, zapewniono ci¹g³oæ zapisów
oraz bezb³êdnoæ dzia³ania stosowanych procedur obliczeniowych.
4. Ksiêgi rachunkowe uznaje siê za sprawdzalne, je¿eli umo¿liwiaj¹ stwierdzenie
poprawnoci dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz dzia³ania stosowanych procedur obliczeniowych, a w szczególnoci:
1) udokumentowanie zapisów pozwala na identyfikacjê dowodów i sposobu ich
zapisania w ksiêgach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych,
2) zapisy uporz¹dkowane s¹ chronologicznie i systematycznie wed³ug kryteriów
klasyfikacyjnych umo¿liwiaj¹cych sporz¹dzenie obowi¹zuj¹cych jednostkê sprawozdañ finansowych i innych sprawozdañ, w tym deklaracji podatkowych oraz
dokonanie rozliczeñ finansowych,
3) w przypadku prowadzenia ksi¹g rachunkowych przy u¿yciu komputera zapewniona jest kontrola kompletnoci zbiorów systemu rachunkowoci oraz parametrów przetwarzania danych,
4) zapewniony jest dostêp do zbiorów danych pozwalaj¹cych, bez wzglêdu na
stosowan¹ technikê, na uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres
sprawozdawczy jasnych i zrozumia³ych informacji o treci zapisów dokonanych
w ksiêgach rachunkowych.
5. Ksiêgi rachunkowe uznaje siê za prowadzone bie¿¹co, je¿eli:
1) pochodz¹ce z nich informacje umo¿liwiaj¹ sporz¹dzenie w terminie obowi¹zuj¹cych jednostkê sprawozdañ finansowych i innych sprawozdañ, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeñ finansowych,
2) zestawienia obrotów i sald kont ksiêgi g³ównej s¹ sporz¹dzane przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej ni¿ na koniec miesi¹ca, w terminie, o którym mowa w pkt 1, a za rok obrotowy  nie póniej
ni¿ do 85 dnia po dniu bilansowym,
3) ujêcie wp³at i wyp³at gotówk¹, czekami i wekslami obcymi oraz obrotu
detalicznego i gastronomii nastêpuje w tym samym dniu, w którym zosta³y
dokonane.



Art. 25
(Poprawa b³êdów)
1. Stwierdzone b³êdy w zapisach poprawia siê:
1) przez skrelenie dotychczasowej treci i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelnoci b³êdnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty; poprawki takie musz¹ byæ dokonane jednoczenie we wszystkich ksiêgach rachunkowych i nie mog¹ nast¹piæ po zamkniêciu miesi¹ca lub
2) przez wprowadzenie do ksi¹g rachunkowych dowodu zawieraj¹cego korekty b³êdnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko
ujemnymi.
2. W razie ujawnienia b³êdów po zamkniêciu miesi¹ca lub prowadzenia ksi¹g rachunkowych przy u¿yciu komputera, dozwolone s¹ tylko korekty dokonane w sposób okrelony w ust. 1 pkt 2.

5.3 Rozdzia³ 3. Inwentaryzacja
Art. 26
(Zakres i termin i czêstotliwoæ)
1. Jednostki przeprowadzaj¹ na ostatni dzieñ ka¿dego roku obrotowego inwentaryzacjê:
1) aktywów pieniê¿nych (z wyj¹tkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartociowych, rzeczowych sk³adników aktywów obrotowych, rodków trwa³ych, z zastrze¿eniem pkt 3, oraz maszyn i urz¹dzeñ
wchodz¹cych w sk³ad rodków trwa³ych w budowie  drog¹ spisu ich iloci z
natury, wyceny tych iloci, porównania wartoci z danymi ksi¹g rachunkowych oraz wyjanienia i rozliczenia ewentualnych ró¿nic,
2) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, nale¿noci, w tym udzielonych po¿yczek,
z zastrze¿eniem pkt 3, oraz powierzonych kontrahentom w³asnych sk³adników aktywów  drog¹ otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów
potwierdzeñ prawid³owoci wykazanego w ksiêgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjanienia i rozliczenia ewentualnych ró¿nic,
3) rodków trwa³ych, do których dostêp jest znacznie utrudniony, gruntów,
nale¿noci spornych i w¹tpliwych, a w bankach równie¿ nale¿noci zagro¿onych, nale¿noci i zobowi¹zañ wobec osób nie prowadz¹cych ksi¹g rachunkowych, z tytu³ów publicznoprawnych, a tak¿e aktywów i pasywów nie wymienionych w pkt 1 i 2 oraz wymienionych w pkt 1 i 2, je¿eli przeprowadzenie
ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie by³o mo¿li!

we  drog¹ porównania danych ksi¹g rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartoci tych sk³adników.
2. Inwentaryzacj¹ drog¹ spisu z natury obejmuje siê równie¿ znajduj¹ce siê
w jednostce sk³adniki aktywów, bêd¹ce w³asnoci¹ innych jednostek, powierzone jej do sprzeda¿y, przechowania, przetwarzania lub u¿ywania, powiadamiaj¹c te jednostki o wynikach spisu. Obowi¹zek ten nie dotyczy jednostek wiadcz¹cych us³ugi pocztowe, transportowe, spedycyjne i sk³adowania.
3. Termin i czêstotliwoæ inwentaryzacji, okrelone w ust. 1, uwa¿a siê za dotrzymane, je¿eli inwentaryzacjê:
1) sk³adników aktywów  z wy³¹czeniem aktywów pieniê¿nych, papierów wartociowych, produktów w toku produkcji oraz materia³ów, towarów i produktów gotowych, okrelonych w art. 17 ust. 2 pkt 4  rozpoczêto nie wczeniej ni¿ 3 miesi¹ce przed koñcem roku obrotowego, a zakoñczono do 15 dnia
nastêpnego roku, ustalenie za stanu nast¹pi³o przez dopisanie lub odpisanie
od stanu stwierdzonego drog¹ spisu z natury lub potwierdzenia salda  przychodów i rozchodów (zwiêkszeñ i zmniejszeñ), jakie nast¹pi³y miêdzy dat¹
spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikaj¹cego z ksi¹g rachunkowych, przy czym stan wynikaj¹cy z ksi¹g rachunkowych nie mo¿e
byæ ustalony po dniu bilansowym,
2) zapasów materia³ów, towarów, produktów gotowych i pó³produktów znajduj¹cych siê w strze¿onych sk³adowiskach i objêtych ewidencj¹ ilociowo-wartociow¹  przeprowadzono raz w ci¹gu 2 lat,
3) rodków trwa³ych oraz maszyn i urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad rodków
trwa³ych w budowie, znajduj¹cych siê na terenie strze¿onym  przeprowadzono raz w ci¹gu 4 lat.
4. Inwentaryzacjê, o której mowa w ust. 1, przeprowadza siê równie¿ na dzieñ
zakoñczenia dzia³alnoci przez jednostkê oraz na dzieñ poprzedzaj¹cy postawienie jej w stan likwidacji lub upad³oci. W przypadku po³¹czenia lub podzia³u jednostek, z wyj¹tkiem spó³ek kapita³owych, strony mog¹ w drodze
umowy pisemnej odst¹piæ od inwentaryzacji.
Art. 27
(Powi¹zanie z ksiêgami)
1. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji nale¿y odpowiednio udokumentowaæ i powi¹zaæ z zapisami ksi¹g rachunkowych.
2. Ujawnione w toku inwentaryzacji ró¿nice miêdzy stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w ksiêgach rachunkowych nale¿y wyjaniæ i rozliczyæ w ksiêgach
rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypada³ termin inwentaryzacji.
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5.4 Rozdzia³ 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku
finansowego
Art. 28
(Zasady obliczania)
1. Aktywa i pasywa wycenia siê nie rzadziej ni¿ na dzieñ bilansowy w sposób
nastêpuj¹cy:
1) rodki trwa³e oraz wartoci niematerialne i prawne  wed³ug cen nabycia
lub kosztów wytworzenia, lub wartoci przeszacowanej (po aktualizacji wyceny rodków trwa³ych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a tak¿e o odpisy z tytu³u trwa³ej utraty wartoci,
2) rodki trwa³e w budowie  w wysokoci ogó³u kosztów pozostaj¹cych w bezporednim zwi¹zku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytu³u trwa³ej utraty wartoci,
3) udzia³y w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów
trwa³ych  wed³ug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytu³u trwa³ej utraty
wartoci lub wed³ug wartoci godziwej; wartoæ w cenie nabycia mo¿na przeszacowaæ do wartoci w cenie rynkowej, a ró¿nicê z przeszacowania rozliczyæ
zgodnie z art. 35 ust. 4,
4) udzia³y w jednostkach podporz¹dkowanych  wed³ug zasad okrelonych w pkt
3, z tym ¿e udzia³y zaliczane do aktywów trwa³ych mog¹ byæ wycenione metod¹
praw w³asnoci, z uwzglêdnieniem zasad wyceny okrelonych w art. 63,
5) inwestycje krótkoterminowe  wed³ug ceny (wartoci) rynkowej albo wed³ug ceny nabycia lub ceny (wartoci) rynkowej, zale¿nie od tego, która z nich
jest ni¿sza, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny
rynek w inny sposób okrelonej wartoci godziwej,
6) rzeczowe sk³adniki aktywów obrotowych  wed³ug cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wy¿szych od cen ich sprzeda¿y netto na dzieñ bilansowy,
7) nale¿noci i udzielone po¿yczki  w kwocie wymaganej zap³aty, z zachowaniem ostro¿noci,
8) zobowi¹zania  w kwocie wymagaj¹cej zap³aty, przy czym zobowi¹zania
finansowe, których uregulowanie zgodnie z umow¹ nastêpuje drog¹ wydania
aktywów finansowych innych ni¿ rodki pieniê¿ne lub wymiany na instrumenty finansowe  wed³ug wartoci godziwej,
9) rezerwy  w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartoci,
10) kapita³y (fundusze) w³asne oraz pozosta³e aktywa i pasywa  w wartoci
nominalnej.
2. Cena nabycia, o której mowa w ust. 1, to cena zakupu sk³adnika aktywów,
obejmuj¹ca kwotê nale¿n¹ sprzedaj¹cemu, bez podlegaj¹cych odliczeniu po#

datku od towarów i us³ug oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu
powiêkszona o obci¹¿enia o charakterze publicznoprawnym oraz powiêkszona
o koszty bezporednio zwi¹zane z zakupem i przystosowaniem sk³adnika aktywów do stanu zdatnego do u¿ywania lub wprowadzenia do obrotu, ³¹cznie z
kosztami transportu, jak te¿ za³adunku, wy³adunku, sk³adowania lub wprowadzenia do obrotu, a obni¿ona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia
i odzyski. Je¿eli nie jest mo¿liwe ustalenie ceny nabycia sk³adnika aktywów,
a w szczególnoci przyjêtego nieodp³atnie, w tym w drodze darowizny  jego
wyceny dokonuje siê wed³ug ceny sprzeda¿y takiego samego lub podobnego
przedmiotu.
3. Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostaj¹ce w bezporednim zwi¹zku z danym produktem oraz uzasadnion¹ czêæ kosztów porednio
zwi¹zanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezporednie obejmuj¹
wartoæ zu¿ytych materia³ów bezporednich, koszty pozyskania i przetworzenia zwi¹zane bezporednio z produkcj¹ i inne koszty poniesione w zwi¹zku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich siê znajduje
w dniu wyceny. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, czêci kosztów porednich zalicza siê zmienne porednie koszty produkcji oraz tê czêæ sta³ych, porednich kosztów produkcji, które odpowiadaj¹ poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolnoci
produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania zdolnoci produkcyjnych uznaje siê przeciêtn¹, zgodn¹ z oczekiwaniami w typowych warunkach,
wielkoæ produkcji za dan¹ liczbê okresów lub sezonów, przy uwzglêdnieniu
planowych remontów. Je¿eli nie jest mo¿liwe ustalenie kosztu wytworzenia
produktu, jego wyceny dokonuje siê wed³ug ceny sprzeda¿y netto takiego
samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciêtnie osi¹gany przy
sprzeda¿y produktów zysk brutto ze sprzeda¿y, a w przypadku produktu
w toku  tak¿e z uwzglêdnieniem stopnia jego przetworzenia.
Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza siê kosztów:
1) bêd¹cych konsekwencj¹ nie wykorzystanych zdolnoci produkcyjnych
i strat produkcyjnych,
2) ogólnego zarz¹du, które nie s¹ zwi¹zane z doprowadzaniem produktu do
postaci i miejsca, w jakich siê znajduje na dzieñ wyceny,
3) magazynowania wyrobów gotowych i pó³produktów, chyba ¿e poniesienie
tych kosztów jest niezbêdne w procesie produkcji,
4) kosztów sprzeda¿y produktów.
Koszty te wp³ywaj¹ na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym
zosta³y poniesione.
4. W przypadkach uzasadnionych niezbêdnym, d³ugotrwa³ym przygotowaniem
towaru lub produktu do sprzeda¿y b¹d d³ugim okresem wytwarzania produktu, cenê nabycia lub koszt wytworzenia mo¿na zwiêkszyæ o koszty obs³ugi
$

zobowi¹zañ zaci¹gniêtych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzeda¿y b¹d wytworzenia i zwi¹zanych
z nimi ró¿nic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytu³u.
5. Za cenê (wartoæ) sprzeda¿y netto sk³adnika aktywów przyjmuje siê mo¿liw¹ do uzyskania na dzieñ bilansowy cenê jego sprzeda¿y, bez podatku od
towarów i us³ug i podatku akcyzowego, pomniejszon¹ o rabaty, opusty i inne
podobne zmniejszenia oraz koszty zwi¹zane z przystosowaniem sk³adnika
aktywów do sprzeda¿y i dokonaniem tej sprzeda¿y, a powiêkszon¹ o nale¿n¹
dotacjê przedmiotow¹. Je¿eli nie jest mo¿liwe ustalenie ceny sprzeda¿y netto
danego sk³adnika aktywów, nale¿y w inny sposób okreliæ jego wartoæ godziw¹ na dzieñ bilansowy.
6. Za wartoæ godziw¹ przyjmuje siê kwotê, za jak¹ dany sk³adnik aktywów
móg³by zostaæ wymieniony, a zobowi¹zanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiêdzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowi¹zanymi ze sob¹ stronami. Wartoæ godziw¹ instrumentów finansowych
znajduj¹cych siê w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty zwi¹zane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokoæ
by³a znacz¹ca. Cenê rynkow¹ aktywów finansowych posiadanych przez jednostkê oraz zobowi¹zañ finansowych, które jednostka zamierza zaci¹gn¹æ, stanowi zg³oszona na rynku bie¿¹ca oferta kupna, natomiast cenê rynkow¹ aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyæ, oraz zaci¹gniêtych
zobowi¹zañ finansowych stanowi zg³oszona na rynek bie¿¹ca oferta sprzeda¿y.
7. Trwa³a utrata wartoci zachodzi wtedy, gdy istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e kontrolowany przez jednostkê sk³adnik aktywów nie przyniesie
w przysz³oci w znacz¹cej czêci lub w ca³oci przewidywanych korzyci ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizuj¹cego doprowadzaj¹cego wartoæ sk³adnika aktywów wynikaj¹c¹ z ksi¹g rachunkowych do ceny
sprzeda¿y netto, a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposób wartoci godziwej.
8. Cena nabycia i koszt wytworzenia rodków trwa³ych w budowie, rodków
trwa³ych oraz wartoci niematerialnych i prawnych obejmuje ogó³ ich kosztów
poniesionych przez jednostkê za okres budowy, monta¿u, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjêcia do u¿ywania, w tym równie¿:
1) nie podlegaj¹cy odliczeniu podatek od towarów i us³ug oraz podatek akcyzowy,
2) koszt obs³ugi zobowi¹zañ zaci¹gniêtych w celu ich finansowania i zwi¹zane z nimi ró¿nice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytu³u.
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9. Lokaty, których ryzyko ponosi ubezpieczaj¹cy, s¹ wyceniane przez zak³ad
ubezpieczeñ na ¿ycie wed³ug wartoci godziwych ustalonych na dzieñ bilansowy. Ró¿nice miêdzy wartoci¹ godziw¹ a wartoci¹ wed³ug cen nabycia albo
kosztu wytworzenia tych lokat odpowiednio zwiêkszaj¹ lub zmniejszaj¹ rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na ¿ycie, których ryzyko lokaty ponosi
ubezpieczaj¹cy. Wartoæ godziw¹ nieruchomoci okrela rzeczoznawca maj¹tkowy co najmniej raz na 5 lat. Je¿eli nie jest mo¿liwe ustalenie wartoci
godziwej innych lokat ni¿ nieruchomoci, to ich wycena nastêpuje po cenach
nabycia albo kosztach wytworzenia. Wartoæ godziw¹ nieruchomoci po³o¿onych za granic¹ oraz zagranicznych instrumentów finansowych ustala siê
wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych w kraju ich pochodzenia.
10. W ubezpieczeniach maj¹tkowych i osobowych dopuszcza siê stosowanie
dyskonta lub odpisów wy³¹cznie przy ustalaniu rezerw na skapitalizowan¹
wartoæ rent, rezerw w dziale ubezpieczeñ na ¿ycie, rezerw w dziale ubezpieczeñ na ¿ycie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczaj¹cy, oraz
rezerw na premie i rabaty (bonifikaty) dla ubezpieczonych w zwi¹zku z osi¹ganymi dochodami z lokat stanowi¹cych pokrycie tych rezerw. Szczegó³owe
warunki stosowania dyskonta okrela rozporz¹dzenie ministra w³aciwego
do spraw instytucji finansowych.
11. Na dzieñ nabycia lub powstania ujmuje siê w ksiêgach rachunkowych
nabyte lub powsta³e:
1) zapasy rzeczowych sk³adników aktywów obrotowych  wed³ug cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
2) nale¿noci i zobowi¹zania, w tym równie¿ z tytu³u po¿yczek  wed³ug wartoci nominalnej.
12. Przepis ust. 11 pkt 2 nie dotyczy banków.
Art. 29
(Postêpowanie w przypadku zaprzestania dzia³alnoci)
1. Je¿eli za³o¿enie kontynuacji dzia³alnoci, o którym mowa w art. 5 ust. 2,
nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki nastêpuje po cenach sprzeda¿y netto mo¿liwych do uzyskania, nie wy¿szych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe, a tak¿e odpisy z tytu³u trwa³ej utraty wartoci. W takim przypadku jednostka jest równie¿ obowi¹zana utworzyæ rezerwê na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utrat¹ zdolnoci do kontynuowania dzia³alnoci.
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2. Wycena po cenach sprzeda¿y netto i utworzenie rezerwy nastêpuj¹ w szczególnoci w przeddzieñ postawienia jednostki w stan likwidacji (je¿eli nie jest
ona spowodowana prywatyzacj¹ przedsiêbiorstwa pañstwowego) lub w stan
upad³oci, na koniec roku obrotowego, je¿eli na dzieñ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka nie bêdzie kontynuowa³a
dzia³alnoci, na koniec roku obrotowego przypadaj¹cego w czasie trwania postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego, a tak¿e w przeddzieñ przekazania, podzia³u lub sprzeda¿y jednostki, je¿eli odpowiednia umowa nie przewiduje przyjêcia za podstawê rozliczeñ wartoci maj¹tku ustalonej przy za³o¿eniu,
¿e dzia³alnoæ gospodarcza bêdzie przez jednostkê kontynuowana.
2a. Ró¿nica powsta³a w wyniku wyceny oraz utworzenia rezerwy, o których
mowa w ust. 1, wp³ywa na kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny.
3. Wszczêcie postêpowania naprawczego lub zmiana formy prawnej jednostki nie
stanowi przeszkody do uznania, ¿e dzia³alnoæ bêdzie kontynuowana, je¿eli odpowiednia umowa nie przewiduje obni¿enia wartoci wykazanych w bilansie aktywów i pasywów.
Art. 30
(Wycena w walutach obcych)
1. Nie rzadziej ni¿ na dzieñ bilansowy wycenia siê wyra¿one w walutach obcych:
1) sk³adniki aktywów (z wy³¹czeniem udzia³ów w jednostkach podporz¹dkowanych wycenionych metod¹ praw w³asnoci)  po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego us³ug korzysta jednostka, nie wy¿szym jednak od kursu redniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski na ten dzieñ, z zastrze¿eniem pkt 3,
2) sk³adniki pasywów  po kursie sprzeda¿y stosowanym w tym dniu przez
bank, z którego us³ug korzysta jednostka, nie ni¿szym jednak od kursu redniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzieñ,
3) gotówkê znajduj¹c¹ siê w jednostkach prowadz¹cych kupno i sprzeda¿
walut obcych  po kursie, po którym nast¹pi³ jej zakup, jednak w wysokoci
nie wy¿szej od redniego kursu ustalonego na dzieñ wyceny, dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski.
2. Wyra¿one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje siê w ksiêgach
rachunkowych na dzieñ ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
1) kupna lub sprzeda¿y walut stosowanym przez bank, z którego us³ug korzysta jednostka  w przypadku operacji sprzeda¿y lub kupna walut oraz
operacji zap³aty nale¿noci lub zobowi¹zañ,
2) rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten
dzieñ, chyba ¿e w zg³oszeniu celnym lub innym wi¹¿¹cym jednostkê dokumencie ustalony zosta³ inny kurs  w przypadku pozosta³ych operacji.
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3. Je¿eli aktywa i pasywa s¹ wyra¿one w walutach, dla których bank, z
którego us³ug korzysta jednostka, lub Narodowy Bank Polski nie ustalaj¹
kursu, to kurs tych walut okrela siê w relacji do wskazanej przez jednostkê waluty odniesienia, której kurs jest ustalany przez Narodowy Bank
Polski.
4. Ró¿nice kursowe dotycz¹ce inwestycji d³ugoterminowych wyra¿onych w walutach obcych, powsta³e na dzieñ ich wyceny, rozlicza siê w sposób okrelony
w art. 35 ust. 2 i 4. Ró¿nice kursowe, z zastrze¿eniem ust. 5-7, dotycz¹ce pozosta³ych aktywów i pasywów wyra¿onych w walutach obcych, powsta³e na
dzieñ ich wyceny oraz przy zap³acie nale¿noci i zobowi¹zañ w walutach obcych, jak równie¿ sprzeda¿y walut, zalicza siê odpowiednio do przychodów
lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach  do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a tak¿e ceny nabycia lub
kosztu wytworzenia rodków trwa³ych, rodków trwa³ych w budowie lub
wartoci niematerialnych i prawnych.
5. Powsta³e na dzieñ wyceny ró¿nice kursowe od inwestycji stanowi¹cych pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zak³ady ubezpieczeñ na ¿ycie
zaliczaj¹ do przychodów lub kosztów dzia³alnoci lokacyjnej i wykazuj¹
w technicznym rachunku ubezpieczeñ na ¿ycie.
6. Powsta³e na dzieñ wyceny ró¿nice kursowe od inwestycji stanowi¹cych pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w czêci dotycz¹cej lokat rodków skapitalizowanej wartoci rent i rezerwy na premie oraz rabaty dla ubezpieczonych, zak³ady ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych zaliczaj¹ do
przychodów lub kosztów dzia³alnoci lokacyjnej i wykazuj¹ w technicznym
rachunku ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych.
7. Powsta³e na dzieñ wyceny ró¿nice kursowe od nale¿noci i zobowi¹zañ z
tytu³u ubezpieczeñ i reasekuracji zalicza siê do pozosta³ych przychodów lub
kosztów technicznych na udziale w³asnym.
Art. 31
(Wartoæ pocz¹tkowa rodka trwa³ego  zmiany wartoci)
1. Wartoæ pocz¹tkow¹ stanowi¹c¹ cenê nabycia lub koszt wytworzenia
rodka trwa³ego powiêkszaj¹ koszty jego ulepszenia, polegaj¹cego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powoduj¹cego, ¿e
wartoæ u¿ytkowa tego rodka po zakoñczeniu ulepszenia przewy¿sza posiadan¹ przy przyjêciu do u¿ywania wartoæ u¿ytkow¹, mierzon¹ okresem u¿ywania, zdolnoci¹ wytwórcz¹, jakoci¹ produktów uzyskiwanych
 

przy pomocy ulepszonego rodka trwa³ego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.
2. Wartoæ pocz¹tkow¹ rodków trwa³ych  z wyj¹tkiem gruntów nie s³u¿¹cych wydobyciu kopalin metod¹ odkrywkow¹  zmniejszaj¹ odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzglêdnienia utraty ich wartoci, na skutek u¿ywania lub up³ywu czasu.
3. Wartoæ pocz¹tkowa i dotychczas dokonane od rodków trwa³ych odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe mog¹, na podstawie odrêbnych przepisów,
ulegaæ aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartoæ
ksiêgowa netto rodka trwa³ego nie powinna byæ wy¿sza od jego wartoci
godziwej, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego u¿ywania jest ekonomicznie uzasadnione.
4. Powsta³¹ na skutek aktualizacji wyceny ró¿nicê wartoci netto rodków
trwa³ych, o której mowa w ust. 3, odnosi siê na kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny i nie mo¿e ona byæ przeznaczona do podzia³u. Kapita³ (fundusz) z
aktualizacji wyceny podlega, z zastrze¿eniem art. 32 ust. 5, zmniejszeniu o ró¿nicê z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbywanych lub zlikwidowanych rodków trwa³ych. Ró¿nica ta wp³ywa na kapita³ (fundusz)
zapasowy lub inny o podobnym charakterze, o ile odrêbne przepisy nie stanowi¹ inaczej.
Art. 32
(Plan amortyzacji, umorzenie)
1. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od rodka trwa³ego dokonuje siê drog¹ systematycznego, planowego roz³o¿enia jego wartoci pocz¹tkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczêcie amortyzacji nastêpuje nie
wczeniej ni¿ po przyjêciu rodka trwa³ego do u¿ywania, a jej zakoñczenie 
nie póniej ni¿ z chwil¹ zrównania wartoci odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych z wartoci¹ pocz¹tkow¹ rodka trwa³ego lub przeznaczenia
go do likwidacji, sprzeda¿y lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym
uwzglêdnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzeda¿y netto pozosta³oci rodka trwa³ego.
2. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzglêdnia siê okres ekonomicznej u¿ytecznoci rodka trwa³ego, na okrelenie którego wp³ywaj¹ w szczególnoci:
1) liczba zmian, na których pracuje rodek trwa³y,
2) tempo postêpu techniczno-ekonomicznego,
 

3) wydajnoæ rodka trwa³ego mierzona liczb¹ godzin jego pracy lub liczb¹
wytworzonych produktów, albo innym w³aciwym miernikiem,
4) prawne lub inne ograniczenia czasu u¿ywania rodka trwa³ego,
5) przewidywana przy likwidacji cena sprzeda¿y netto istotnej pozosta³oci
rodka trwa³ego.
3. Na dzieñ przyjêcia rodka trwa³ego do u¿ywania nale¿y ustaliæ okres lub
stawkê i metodê jego amortyzacji. Poprawnoæ stosowanych okresów i stawek amortyzacji rodków trwa³ych powinna byæ przez jednostkê okresowo
weryfikowana, powoduj¹c odpowiedni¹ korektê dokonywanych w nastêpnych
latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych.
4. W przypadku zmiany technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji,
wycofania z u¿ywania lub innych przyczyn powoduj¹cych trwa³¹ utratê wartoci rodka trwa³ego, dokonuje siê  w ciê¿ar pozosta³ych kosztów operacyjnych  odpowiedniego odpisu aktualizuj¹cego jego wartoæ.
5. Odpisy, o których mowa w ust. 4, dotycz¹ce rodków trwa³ych, których wycena
zosta³a zaktualizowana na podstawie odrêbnych przepisów, zmniejszaj¹ odniesione na kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny ró¿nice spowodowane aktualizacj¹
wyceny. Ewentualn¹ nadwy¿kê odpisu, o którym mowa w ust. 4, nad ró¿nicami
z aktualizacji wyceny zalicza siê do pozosta³ych kosztów operacyjnych.
6. Dla rodków trwa³ych o niskiej jednostkowej wartoci pocz¹tkowej mo¿na
ustalaæ odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup rodków zbli¿onych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisuj¹c wartoæ tego rodzaju rodków trwa³ych.
Art. 33
(Wartoci niematerialne- ucilenie pojêæ)
1. Do wyceny wartoci niematerialnych i prawnych oraz sposobów dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych stosuje siê odpowiednio przepisy art. 31 ust. 2 i art. 32 ust. 1-4 i ust. 6.
2. Koszty zakoñczonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkê
na w³asne potrzeby, poniesione przed podjêciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza siê do wartoci niematerialnych i prawnych, je¿eli:
1) produkt lub technologia wytwarzania s¹ cile ustalone, a dotycz¹ce ich
koszty prac rozwojowych wiarygodnie okrelone,
2) techniczna przydatnoæ produktu lub technologii zosta³a stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjê³a decyzjê
o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii,


3) koszty prac rozwojowych zostan¹ pokryte, wed³ug przewidywañ, przychodami ze sprzeda¿y tych produktów lub zastosowania technologii.
3. Okres dokonywania odpisów kosztów prac rozwojowych nie mo¿e przekraczaæ 5 lat.
4. Wartoæ firmy stanowi ró¿nicê miêdzy cen¹ nabycia okrelonej jednostki
lub zorganizowanej jej czêci a ni¿sz¹ od niej wartoci¹ godziw¹ przejêtych
aktywów netto. Je¿eli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej czêci
jest ni¿sza od wartoci godziwej przejêtych aktywów netto, to ró¿nica stanowi ujemn¹ wartoæ firmy. Zasady rozliczania i odpisywania wartoci firmy
lub ujemnej wartoci firmy okrela art. 44b ust. 10-12.
Art. 34
(Zasady wyceny maj¹tku obrotowego)
1. Jednostki mog¹ wyceniaæ:
1) materia³y i towary  w cenach zakupu,
2) produkty w toku produkcji  w wysokoci bezporednich kosztów wytworzenia lub tylko materia³ów bezporednich b¹d nie wyceniaæ ich w ogóle
 je¿eli nie zniekszta³ca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki. Zasady, o których mowa w pkt 2, nie mog¹ byæ stosowane do produkcji o przewidywanym czasie wykonania d³u¿szym ni¿ 3 miesi¹ce, przeznaczonej do sprzeda¿y lub na rzecz rodków trwa³ych w budowie jednostki. Nie
dotyczy to jednak produkcji rolnej.
2. Sk³adniki rzeczowych aktywów obrotowych mog¹ byæ na dzieñ nabycia
lub wytworzenia ujmowane w ksiêgach rachunkowych w cenach przyjêtych
do ewidencji, z uwzglêdnieniem ró¿nic miêdzy tymi cenami a rzeczywistymi
cenami ich nabycia albo zakupu, albo kosztami wytworzenia. Na dzieñ bilansowy wartoæ sk³adników rzeczowych aktywów obrotowych, wyra¿on¹ w cenach ewidencyjnych, doprowadza siê do poziomu okrelonego w ust. 1 lub
w art. 28 ust. 1 pkt 6. Nie dotyczy to produktów gotowych, produktów w toku
i pó³produktów, je¿eli do ich ewidencji stosuje siê koszty planowane, w tym
normatywne, ró¿nice za miêdzy planowanymi a rzeczywistymi kosztami
wytworzenia s¹ nieznaczne. Stosowane do wyceny na dzieñ bilansowy ceny
nabycia albo zakupu albo planowane koszty wytworzenia nie mog¹ byæ wy¿sze od cen sprzeda¿y netto tych sk³adników.
3. Wytworzone przez jednostkê filmy, oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzeda¿y, wycenia siê w okresie przynoszenia przez nie korzyci ekonomicznych,
nie d³u¿szym ni¿ 5 lat, w wysokoci nadwy¿ki kosztów ich wytworzenia nad
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przychodami wed³ug cen sprzeda¿y netto, uzyskanymi ze sprzeda¿y tych produktów w ci¹gu tego okresu. Nie odpisane po up³ywie tego okresu koszty
wytworzenia zwiêkszaj¹ pozosta³e koszty operacyjne.
4. W przypadku gdy ceny nabycia albo zakupu, albo koszty wytworzenia jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze wzglêdu na podobieñstwo ich rodzaju i przeznaczenie, s¹ ró¿ne, wartoæ stanu koñcowego rzeczowych sk³adników aktywów obrotowych wycenia siê w zale¿noci od przyjêtej przez jednostkê
metody ustalania wartoci ich rozchodu, w tym zu¿ycia, sprzeda¿y:
1) wed³ug cen przeciêtnych, to jest ustalonych w wysokoci redniej wa¿onej
cen (kosztów) danego sk³adnika aktywów,
2) przyjmuj¹c, ¿e rozchód sk³adnika aktywów wycenia siê kolejno po cenach
(kosztach) tych sk³adników aktywów, które jednostka najwczeniej naby³a
(wytworzy³a),
3) przyjmuj¹c, ¿e rozchód sk³adników aktywów wycenia siê kolejno po cenach (kosztach) tych sk³adników aktywów, które jednostka najpóniej naby³a (wytworzy³a),
4) w drodze szczegó³owej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych sk³adników aktywów, które dotycz¹ cile okrelonych przedsiêwziêæ, niezale¿nie
od daty ich zakupu lub wytworzenia.
5. Odpisy aktualizuj¹ce wartoæ rzeczowych sk³adników aktywów obrotowych
dokonane w zwi¹zku z utrat¹ ich wartoci oraz wynikaj¹ce z wyceny wed³ug
cen sprzeda¿y netto zamiast wed³ug cen nabycia, albo zakupu, albo kosztów
wytworzenia  zalicza siê odpowiednio do pozosta³ych kosztów operacyjnych,
kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub kosztów sprzeda¿y.
Art. 34a
(Przychody z umów d³ugotrwa³ych)
1. Przychody z wykonania nie zakoñczonej us³ugi, w tym budowlanej, objêtej
umow¹, w okresie realizacji d³u¿szym ni¿ 6 miesiêcy, wykonanej na dzieñ bilansowy w istotnym stopniu, ustala siê na dzieñ bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania us³ugi, je¿eli stopieñ ten mo¿na ustaliæ w sposób wiarygodny.
2. Przychody z wykonania nie zakoñczonej us³ugi, w tym budowlanej, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego  po odliczeniu przychodów,
które wp³ynê³y na wynik finansowy w ubieg³ych okresach sprawozdawczych 
ustala siê proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. Stopieñ zaawansowania us³ugi mierzy siê w zale¿noci od przyjêtej przez jednostkê metody:
1) udzia³em kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia
przychodu w ca³kowitych kosztach wykonania us³ugi,
2) liczb¹ przepracowanych godzin bezporednich wykonania us³ugi,
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3) na podstawie obmiaru wykonanych prac,
4) inn¹ metod¹  je¿eli wyra¿aj¹ w sposób wiarygodny stopieñ zaawansowania us³ugi.
3. W przypadku gdy umowa o us³ugê, w tym budowlan¹, przewiduje, ¿e cenê
za tê us³ugê ustala siê:
1) w wysokoci kosztów powiêkszonych o narzut zysku  to przychód z wykonania nie zakoñczonej us³ugi ustala siê w wysokoci kosztów odpowiadaj¹cych wykonanej czêci us³ugi, powiêkszonych o narzut zysku,
2) w wysokoci rycza³tu  to przychód z wykonania nie zakoñczonej us³ugi
ustala siê proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonania us³ugi, o ile
stopieñ zaawansowania us³ugi na dzieñ bilansowy mo¿e zostaæ ustalony w sposób wiarygodny.
4. Je¿eli stopieñ zaawansowania nie zakoñczonej us³ugi, w tym budowlanej,
nie mo¿e byæ na dzieñ bilansowy ustalony w sposób wiarygodny, to przychód
ustala siê w wysokoci poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów, nie wy¿szych jednak od kosztów, których pokrycie w przysz³oci przez
zamawiaj¹cego jest prawdopodobne.
5. Bez wzglêdu na zastosowany sposób ustalania przychodów na wynik finansowy jednostki wp³ywaj¹ przewidywane straty zwi¹zane z wykonaniem us³ugi objêtej umow¹.
Art. 34b
(Wp³yw kosztów na wynik finansowy)
1. Koszty wytworzenia, które mo¿na bezporednio przyporz¹dkowaæ przychodom osi¹gniêtym przez jednostkê, wp³ywaj¹ na wynik finansowy jednostki za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wyst¹pi³y.
2. Koszty wytworzenia, które mo¿na jedynie w sposób poredni przyporz¹dkowaæ przychodom lub innym korzyciom osi¹ganym przez jednostkê, wp³ywaj¹ na wynik finansowy jednostki w czêci, w której dotycz¹ danego okresu
sprawozdawczego, zapewniaj¹c ich wspó³miernoæ do przychodów lub innych
korzyci ekonomicznych.
Art. 34c
(Weryfikacji kosztów wytworzenie  d³ugotrwa³e umowy o us³ugi)
1. Koszty wytworzenia nie zakoñczonej us³ugi, w tym budowlanej, obejmuj¹
koszty poniesione od dnia zawarcia odpowiedniej umowy do dnia bilansowego. Koszty poniesione przed zawarciem umowy zwi¹zane z realizacj¹ jej przedmiotu, zaliczane s¹ do aktywów, je¿eli pokrycie w przysz³oci tych kosztów
przychodami uzyskanymi od zamawiaj¹cego jest prawdopodobne.
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2. Je¿eli przychody s¹ ustalane odpowiednio do stopnia zaawansowania nie
zakoñczonej us³ugi w inny sposób ni¿ okrelony w art. 34a ust. 2 pkt 1, to
koszty wp³ywaj¹ce na wynik finansowy jednostki ustala siê w takiej czêci
ca³kowitych kosztów umowy, jaka odpowiada stopniowi zaawansowania us³ugi, po odliczeniu kosztów, które wp³ynê³y na wynik finansowy w ubieg³ych
okresach sprawozdawczych, po uwzglêdnieniu straty, o której mowa w art.
34a ust. 5. Ró¿nicê pomiêdzy kosztami faktycznie poniesionymi a kosztami
wp³ywaj¹cymi na wynik finansowy jednostki zalicza siê do rozliczeñ miêdzyokresowych.
3. Poprawnoæ przyjêtych metod ustalania stopnia zaawansowania us³ugi, a tak¿e przewidywanych ca³kowitych kosztów i przychodów z wykonania us³ugi, powinna byæ przez jednostkê, nie póniej ni¿ na dzieñ bilansowy, zweryfikowana.
Spowodowane weryfikacj¹ korekty wp³ywaj¹ na wynik finansowy jednostki
tego okresu sprawozdawczego, w którym przeprowadzono weryfikacjê.
Art. 34d
(Mo¿liwoæ niestosowania przepisów dot. d³ugotrwa³ych umów o us³ugi)
Przepisów art. 34a i 34c mo¿na nie stosowaæ, je¿eli udzia³ przychodów z nie zakoñczonych us³ug na dzieñ bilansowy nie jest istotny w ca³oci przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego.
Art. 35
(Wycena aktywów finansowych  zasady)
1. Nabyte lub powsta³e aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje siê
w ksiêgach rachunkowych na dzieñ ich nabycia albo powstania, wed³ug ceny
nabycia albo ceny zakupu, je¿eli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie s¹ istotne.
2. Odpisu wyra¿aj¹cego trwa³¹ utratê wartoci inwestycji zaliczonych do aktywów trwa³ych dokonuje siê nie póniej ni¿ na koniec okresu sprawozdawczego.
3. Skutki wzrostu lub obni¿enia wartoci inwestycji krótkoterminowych wycenionych wed³ug cen (wartoci) rynkowych zalicza siê odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W przypadku stosowania innych ni¿ okrelone w art. 28 ust. 1 pkt 5 zasad wyceny krótkoterminowych inwestycji, skutki
obni¿enia ich wartoci zalicza siê do kosztów finansowych w pe³nej wysokoci, natomiast skutki wzrostu ich wartoci zalicza siê do przychodów finansowych w wysokoci nie wy¿szej ni¿ kwota ró¿nic uprzednio odpisanych w koszty
finansowe.
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4. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwa³ych, powoduj¹ce wzrost ich wartoci do poziomu cen rynkowych, zwiêkszaj¹ kapita³
(fundusz) z aktualizacji wyceny. Obni¿enie wartoci inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokoci kwoty, o któr¹ podwy¿szono z tego tytu³u kapita³
(fundusz) z aktualizacji wyceny, je¿eli kwota ró¿nicy z przeszacowania nie
by³a do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapita³ (fundusz). W pozosta³ych przypadkach skutki obni¿enia wartoci inwestycji zalicza siê do kosztów
finansowych. Wzrost wartoci danej inwestycji bezporednio wi¹¿¹cy siê z
uprzednim obni¿eniem jej wartoci, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje siê do wysokoci tych kosztów jako przychody finansowe.
5. Je¿eli wartoæ zbytej inwestycji zaliczonej do aktywów trwa³ych by³a uprzednio przeszacowana albo wyceniana w cenie (wartoci) rynkowej, lub w cenie
nabycia, w zale¿noci od tego, która z nich by³a ni¿sza, za skutki takiej wyceny ujêto w sposób okrelony w ust. 4, to nadwy¿kê z tytu³u przeszacowania
ustala siê i rozlicza z kapita³em (funduszem) z aktualizacji wyceny.
6. Inwestycje zaliczone do aktywów trwa³ych na dzieñ ich przekwalifikowania do inwestycji krótkoterminowych wycenia siê:
1) w wartoci ksiêgowej albo cenie nabycia, w zale¿noci od tego, która z nich
jest ni¿sza  je¿eli inwestycje krótkoterminowe wycenia siê w wartoci rynkowej lub cenie nabycia, zale¿nie od tego, która z nich jest ni¿sza,
2) wed³ug wartoci ksiêgowej  je¿eli inwestycje krótkoterminowe wycenia
siê w wartoci rynkowej.
Je¿eli przekwalifikowana inwestycja d³ugoterminowa by³a uprzednio przeszacowana, a skutki przeszacowania ujête s¹ w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny, to nie rozliczon¹ na dzieñ przekwalifikowania nadwy¿kê z tytu³u przeszacowania inwestycji d³ugoterminowej zalicza siê do kosztów lub
przychodów finansowych.
7. Inwestycje krótkoterminowe na dzieñ ich przekwalifikowania do inwestycji d³ugoterminowych wycenia siê wed³ug zasad okrelonych w ust. 6, z tym
¿e je¿eli inwestycja krótkoterminowa by³a wyceniona w wartoci rynkowej,
to pomimo jej przekwalifikowania wycena pozostaje bez zmiany.
8. Je¿eli ceny nabycia jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze wzglêdu
na podobieñstwo rodzaju i przeznaczenie, sk³adników inwestycji s¹ ró¿ne, to
ich rozchód wycenia siê wed³ug metody wybranej przez jednostkê sporód
metod, o których mowa w art. 34 ust. 4 pkt 1-3.
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Art. 35a
(Instrument finansowy)
1. Na dzieñ zawarcia kontraktu, emitent lub wystawca instrumentu finansowego wprowadza do ksi¹g rachunkowych wyemitowany lub wystawiony przez
siebie instrument, a tak¿e sk³adniki tego instrumentu, odpowiednio zakwalifikowane do kapita³ów (funduszy) w³asnych jako instrumenty kapita³owe b¹d
do zobowi¹zañ krótkoterminowych lub d³ugoterminowych równie¿ wtedy, gdy
sk³adnik maj¹cy charakter zobowi¹zania nie jest zobowi¹zaniem finansowym.
2. Ró¿nice z przeszacowania wartoci instrumentu finansowego, a tak¿e osi¹gniête przychody lub poniesione koszty stosownie do kwalifikacji instrumentu finansowego, o której mowa w ust. 1, wp³ywaj¹ odpowiednio na wynik finansowy lub kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny.
3. Kontrakty dotycz¹ce instrumentów finansowych uznaje siê za s³u¿¹ce ograniczeniu ryzyka zwi¹zanego z aktywami lub pasywami jednostki, tj. zabezpieczeniu tych aktywów lub pasywów, je¿eli co najmniej:
1) przed zawarciem kontraktu ustalono jego cel oraz okrelono, które aktywa lub pasywa maj¹ zostaæ za pomoc¹ tego kontraktu zabezpieczone,
2) zabezpieczaj¹cy instrument finansowy bêd¹cy przedmiotem kontraktu i zabezpieczane za jego pomoc¹ aktywa lub pasywa charakteryzuj¹ siê podobnymi cechami, a w szczególnoci wartoci¹ nominaln¹, dat¹ zapadalnoci, wp³ywem zmian stopy procentowej albo kursu waluty,
3) stopieñ pewnoci oczekiwañ dotycz¹cych przewidywanych w wyniku kontraktu przep³ywów rodków pieniê¿nych jest znaczny.
4. Je¿eli warunki, o których mowa w ust. 3, zosta³y spe³nione, to przy wycenie zabezpieczanych aktywów lub pasywów uwzglêdnia siê wartoæ nabytych
dla ich zabezpieczenia instrumentów finansowych oraz zmiany ich wartoci.
Art. 35b
(Aktualizacja nale¿noci)
1. Wartoæ nale¿noci aktualizuje siê uwzglêdniaj¹c stopieñ prawdopodobieñstwa ich zap³aty poprzez dokonanie odpisu aktualizuj¹cego, w odniesieniu do:
1) nale¿noci od d³u¿ników postawionych w stan likwidacji lub w stan upad³oci  do wysokoci nale¿noci nie objêtej gwarancj¹ lub innym zabezpieczeniem nale¿noci, zg³oszonej likwidatorowi lub sêdziemu komisarzowi w postêpowaniu upad³ociowym,
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2) nale¿noci od d³u¿ników w przypadku oddalenia wniosku o og³oszenie upad³oci, je¿eli maj¹tek d³u¿nika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postêpowania upad³ociowego  w pe³nej wysokoci nale¿noci,
3) nale¿noci kwestionowanych przez d³u¿ników oraz z których zap³at¹ d³u¿nik zalega, a wed³ug oceny sytuacji maj¹tkowej i finansowej d³u¿nika sp³ata
nale¿noci w umownej kwocie nie jest prawdopodobna  do wysokoci nie
pokrytej gwarancj¹ lub innym zabezpieczeniem nale¿noci,
4) nale¿noci stanowi¹cych równowartoæ kwot podwy¿szaj¹cych nale¿noci,
w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizuj¹cego  w wysokoci tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
5) nale¿noci przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieñstwa nieci¹galnoci, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej dzia³alnoci lub struktur¹ odbiorców  w wysokoci wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym tak¿e ogólnego, na nieci¹galne
nale¿noci.
2. Odpisy aktualizuj¹ce wartoæ nale¿noci zalicza siê odpowiednio do pozosta³ych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych  zale¿nie od rodzaju nale¿noci, której dotyczy odpis aktualizacji.
3. Nale¿noci umorzone, przedawnione lub nieci¹galne zmniejszaj¹ dokonane uprzednio odpisy aktualizuj¹ce ich wartoæ.
4. Nale¿noci, o których mowa w ust. 3, od których nie dokonano odpisów
aktualizuj¹cych ich wartoæ lub dokonano odpisów w niepe³nej wysokoci,
zalicza siê odpowiednio do pozosta³ych kosztów operacyjnych lub kosztów
finansowych.
Art. 35c
(Storno aktualizacji  zaliczenie do przychodów)
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizuj¹cego wartoæ aktywów, w tym równie¿ odpisu z tytu³u trwa³ej utraty wartoci,
równowartoæ ca³oci lub odpowiedniej czêci uprzednio dokonanego odpisu
aktualizuj¹cego zwiêksza wartoæ danego sk³adnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozosta³ych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.
Art. 35d
(Tworzenie rezerw na zobowi¹zania)
1. Rezerwy tworzy siê na:
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1) pewne lub o du¿ym stopniu prawdopodobieñstwa przysz³e zobowi¹zania,
których kwotê mo¿na w sposób wiarygodny oszacowaæ, a w szczególnoci na
straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytu³u udzielonych gwarancji, porêczeñ, operacji kredytowych, skutków tocz¹cego siê postêpowania
s¹dowego,
2) przysz³e zobowi¹zania spowodowane restrukturyzacj¹, je¿eli na podstawie odrêbnych przepisów jednostka jest zobowi¹zana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wi¹¿¹ce umowy, a plany restrukturyzacji pozwalaj¹ w sposób wiarygodny oszacowaæ wartoæ tych przysz³ych zobowi¹zañ.
2. Rezerwy, o których mowa w ust. 1, zalicza siê odpowiednio do pozosta³ych
kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zale¿nie od okolicznoci, z którymi przysz³e zobowi¹zania siê wi¹¿¹.
3. Powstanie zobowi¹zania, na które uprzednio utworzono rezerwê, zmniejsza rezerwê.
4. Nie wykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniaj¹cego ich utworzenie, zwiêkszaj¹ na dzieñ, na który okaza³y siê zbêdne,
odpowiednio pozosta³e przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne.
Art. 36
(Fundusze w³asne)
1. Kapita³y (fundusze) w³asne ujmuje siê w ksiêgach rachunkowych z podzia³em
na ich rodzaje i wed³ug zasad okrelonych przepisami prawa, postanowieniami
statutu lub umowy o utworzeniu jednostki.
2. Kapita³ zak³adowy spó³ek kapita³owych, towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych, fundusz udzia³owy spó³dzielni wykazuje siê w wysokoci okrelonej
w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze s¹dowym. Zadeklarowane, lecz
nie wniesione wk³ady kapita³owe ujmuje siê jako nale¿ne wk³ady na poczet
kapita³u.
2a. W spó³kach akcyjnych tworzy siê kapita³ (fundusz) rezerwowy w wysokoci:
1) kwoty odpowiadaj¹cej wartoci nabytych przez spó³kê akcyjn¹ akcji w³asnych wed³ug ceny nabycia tych akcji,
2) kwoty równej wysokoci obni¿enia kapita³u zak³adowego spó³ki akcyjnej,
w przypadkach okrelonych w art. 360 ¤ 2 ustawy z 15 wrzenia 2000 r. 
Kodeks spó³ek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037); kwota ta powinna byæ
równa ³¹cznej wartoci nominalnej umorzonych akcji.
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2b. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spó³ki akcyjnej lub podwy¿szeniu kapita³u zak³adowego zmniejszaj¹ kapita³ zapasowy spó³ki do
wysokoci nadwy¿ki wartoci emisji nad wartoci¹ nominaln¹ akcji, a pozosta³¹ ich czêæ zalicza siê do kosztów finansowych.
2c. Kapita³y (fundusze) w³asne powsta³e z zamiany d³u¿nych papierów wartociowych, zobowi¹zañ i po¿yczek na udzia³y wykazuje siê w wartoci nominalnej tych papierów wartociowych, zobowi¹zañ i po¿yczek, po uwzglêdnieniu nie zamortyzowanego dyskonta lub premii, odsetek naliczonych i nie
zap³aconych do dnia zamiany, które nie bêd¹ wyp³acone, nie zrealizowanych
ró¿nic kursowych oraz skapitalizowanych kosztów emisji. Je¿eli d³u¿ne papiery wartociowe, zobowi¹zania i po¿yczki s¹ wyra¿one w walucie obcej, to
na dzieñ zamiany stosuje siê do nich przepisy art. 30.
2d. Przepis ust. 2c stosuje siê odpowiednio do zobowi¹zañ bezwarunkowo
umorzonych w wyniku postêpowania naprawczego lub uk³adowego.
3. Sk³adniki kapita³u (funduszu) w³asnego jednostek postawionych w stan likwidacji lub upad³oci nale¿y, na dzieñ rozpoczêcia likwidacji lub postêpowania upad³ociowego, po³¹czyæ w jeden kapita³ (fundusz) podstawowy, zmniejszaj¹c go:
1) skrelony,
2) w spó³kach z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ i towarzystwach ubezpieczeñ
wzajemnych  o w³asne udzia³y przeznaczone do sprzeda¿y,
3) w spó³kach akcyjnych  o nale¿ne wk³ady na poczet kapita³u, o ile nie wezwano
zainteresowanych do ich wniesienia, oraz o w³asne akcje przeznaczone do sprzeda¿y.
4. Przepis ust. 3 mo¿e byæ odpowiednio stosowany przez jednostki objête postêpowaniem naprawczym lub uk³adowym.
Art. 37
(Rezerwy)
1. W zwi¹zku z przejciowymi ró¿nicami miêdzy wykazywan¹ w ksiêgach rachunkowych wartoci¹ aktywów i pasywów a ich wartoci¹ podatkow¹ oraz
strat¹ podatkow¹ mo¿liw¹ do odliczenia w przysz³oci, jednostka tworzy rezerwê i ustala aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego, którego
jest podatnikiem.
2. Wartoæ podatkowa aktywów jest to kwota wp³ywaj¹ca na pomniejszenie
podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich,
w sposób poredni lub bezporedni, korzyci ekonomicznych. Je¿eli uzyskanie korzyci ekonomicznych z tytu³u okrelonych aktywów nie powoduje po!

mniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego, to wartoæ podatkowa aktywów jest ich wartoci¹ ksiêgow¹.
3. Wartoci¹ podatkow¹ pasywów jest ich wartoæ ksiêgowa pomniejszona
o kwoty, które w przysz³oci pomniejsz¹ podstawê podatku dochodowego.
4. Aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego ustala siê w wysokoci kwoty przewidzianej w przysz³oci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi¹zku z ujemnymi ró¿nicami przejciowymi, które spowoduj¹ w przysz³oci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty
podatkowej mo¿liwej do odliczenia, ustalonej przy uwzglêdnieniu zasady
ostro¿noci.
5. Rezerwê z tytu³u odroczonego podatku dochodowego tworzy siê w wysokoci kwoty podatku dochodowego, wymagaj¹cej w przysz³oci zap³aty,
w zwi¹zku z wystêpowaniem dodatnich ró¿nic przejciowych, to jest ró¿nic,
które spowoduj¹ zwiêkszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego
w przysz³oci.
6. Wysokoæ rezerwy i aktywów z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
ustala siê przy uwzglêdnieniu stawek podatku dochodowego obowi¹zuj¹cych
w roku powstania obowi¹zku podatkowego.
7. Rezerwa i aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego wykazywane s¹ w bilansie oddzielnie. Rezerwê i aktywa mo¿na kompensowaæ, je¿eli
jednostka ma tytu³ uprawniaj¹cy j¹ do ich jednoczesnego uwzglêdnienia przy
obliczaniu kwoty zobowi¹zania podatkowego.
8. Wp³ywaj¹cy na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje:
1) czêæ bie¿¹c¹,
2) czêæ odroczon¹.
Wykazywana w rachunku zysków i strat czêæ odroczona stanowi ró¿nicê pomiêdzy stanem rezerw i aktywów z tytu³u podatku odroczonego na koniec
i pocz¹tek okresu sprawozdawczego, z uwzglêdnieniem przepisów ust. 9.
9. Rezerwy i aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego, dotycz¹ce
operacji rozliczanych z kapita³em (funduszem) w³asnym, odnosi siê równie¿
na kapita³ (fundusz) w³asny.

!

Art. 38
(Rezerwy techniczno ubezpieczeniowe)
1. Zak³ady ubezpieczeñ zaliczaj¹ do kosztów operacyjnych zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które powinny zapewniæ pe³ne pokrycie bie¿¹cych i przysz³ych zobowi¹zañ, jakie mog¹ wynikaæ z umów ubezpieczeniowych.
2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, z wyj¹tkiem rezerw na wyrównanie szkodowoci, ustala siê nie póniej ni¿ na dzieñ bilansowy. Rezerwê na
wyrównanie szkodowoci ustala siê nie póniej ni¿ na dzieñ koñcz¹cy rok
obrotowy.
Art. 39
(Rozliczenia miêdzyokresowe)
1. Jednostki dokonuj¹ czynnych rozliczeñ miêdzyokresowych kosztów, je¿eli dotycz¹ one przysz³ych okresów sprawozdawczych.
2. Jednostki dokonuj¹ biernych rozliczeñ miêdzyokresowych kosztów w wysokoci prawdopodobnych zobowi¹zañ przypadaj¹cych na bie¿¹cy okres sprawozdawczy, wynikaj¹cych w szczególnoci:
1) ze wiadczeñ wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotê zobowi¹zania mo¿na oszacowaæ w sposób wiarygodny,
2) z obowi¹zku wykonania, zwi¹zanych z bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹, przysz³ych wiadczeñ wobec nieznanych osób, których kwotê mo¿na oszacowaæ, mimo ¿e data
powstania zobowi¹zania nie jest jeszcze znana, w tym z tytu³u napraw gwarancyjnych i rêkojmi za sprzedane produkty d³ugotrwa³ego u¿ytku.
Zobowi¹zania ujête jako bierne rozliczenia miêdzyokresowe i zasady ustalania ich wysokoci powinny wynikaæ z uznanych zwyczajów handlowych.
3. Odpisy czynnych i biernych rozliczeñ miêdzyokresowych kosztów mog¹ nastêpowaæ stosownie do up³ywu czasu lub wielkoci wiadczeñ. Czas i sposób rozliczenia powinien byæ uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostro¿noci.
4. Je¿eli zgodnie z umow¹ wartoæ otrzymanych finansowych sk³adników aktywów jest ni¿sza od zobowi¹zania zap³aty za nie, w tym równie¿ z tytu³u emitowanych przez jednostkê papierów wartociowych, to ró¿nica stanowi czynne rozliczenie miêdzyokresowe kosztów, które odpisuje siê w koszty finansowe w równych
ratach, w ci¹gu okresu, na jaki zaci¹gniêto zobowi¹zanie.
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5. Zobowi¹zania ujête jako bierne rozliczenia miêdzyokresowe zmniejszaj¹
koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, ¿e zobowi¹zania te
nie powsta³y.
Art. 40
(skrelony)
Art. 41
(Przychody przysz³ych okresów)
1. Rozliczenia miêdzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostro¿noci, obejmuj¹ w szczególnoci:
1) równowartoæ otrzymanych lub nale¿nych od kontrahentów rodków z
tytu³u wiadczeñ, których wykonanie nast¹pi w nastêpnych okresach sprawozdawczych,
2) rodki pieniê¿ne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia
rodków trwa³ych, w tym tak¿e rodków trwa³ych w budowie oraz prac rozwojowych, je¿eli stosownie do innych ustaw nie zwiêkszaj¹ one kapita³ów
(funduszy) w³asnych. Zaliczone do rozliczeñ miêdzyokresowych przychodów
kwoty zwiêkszaj¹ stopniowo pozosta³e przychody operacyjne, równolegle do
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od rodków trwa³ych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych róde³,
3) ujemn¹ wartoæ firmy, o której mowa w art. 33 ust. 4 i art. 44b ust. 11.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje siê odpowiednio do przyjêtych nieodp³atnie,
w tym tak¿e w drodze darowizny, rodków trwa³ych w budowie, rodków
trwa³ych oraz wartoci niematerialnych i prawnych.
3. Banki wykazuj¹ jako rozliczenia miêdzyokresowe przychodów równie¿ nale¿ne im odsetki od nale¿noci zagro¿onych i nale¿noci pod obserwacj¹  do
czasu ich otrzymania lub odpisania.
Art. 42
(Wynik finansowy netto)
1. W jednostkach innych ni¿ banki i zak³ady ubezpieczeñ na wynik finansowy netto sk³adaj¹ siê:
1) wynik dzia³alnoci operacyjnej, w tym z tytu³u pozosta³ych przychodów
i kosztów operacyjnych,
2) wynik operacji finansowych,
3) wynik operacji nadzwyczajnych,
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4) obowi¹zkowe obci¹¿enia wyniku finansowego z tytu³u podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i p³atnoci z nim zrównanych, na
podstawie odrêbnych przepisów.
2. Wynik dzia³alnoci operacyjnej stanowi ró¿nicê miêdzy przychodami netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów, z uwzglêdnieniem dotacji,
opustów, rabatów i innych zwiêkszeñ lub zmniejszeñ, bez podatku od towarów i us³ug, oraz pozosta³ymi przychodami operacyjnymi a wartoci¹ sprzedanych produktów, towarów i materia³ów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiêkszon¹ o ca³oæ poniesionych
od pocz¹tku roku obrotowego kosztów ogólnych zarz¹du, sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów oraz pozosta³ych kosztów operacyjnych.
3. Wynik operacji finansowych stanowi ró¿nicê miêdzy przychodami finansowymi, w szczególnoci z tytu³u dywidend (udzia³ów w zyskach), odsetek,
zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartoci inwestycji, nadwy¿ki dodatnich ró¿nic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególnoci z tytu³u odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartoci inwestycji, nadwy¿ki ujemnych ró¿nic kursowych nad dodatnimi, z wyj¹tkiem
odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych ró¿nic kursowych, o których mowa
w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2.
4. Wynik zdarzeñ nadzwyczajnych stanowi ró¿nicê miêdzy zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi.
Art. 43
(Wynik finansowy netto  banki)
1. W bankach na wynik finansowy netto sk³adaj¹ siê:
1) wynik dzia³alnoci operacyjnej (w tym na dzia³alnoci bankowej),
2) wynik operacji nadzwyczajnych,
3) obowi¹zkowe obci¹¿enia wyniku finansowego z tytu³u podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i p³atnoci z nim zrównanych, na
podstawie odrêbnych przepisów.
2. Wynik dzia³alnoci bankowej obejmuje: wynik z tytu³u odsetek, prowizji,
przychody z akcji, udzia³ów i innych papierów wartociowych, wynik operacji finansowych, wynik z pozycji wymiany.
3. Wynik dzia³alnoci operacyjnej obejmuje wynik dzia³alnoci bankowej,
skorygowany o ró¿nicê miêdzy pozosta³ymi przychodami operacyjnymi a pozosta³ymi kosztami operacyjnymi, koszty dzia³ania banku, amortyzacjê rod!#

ków trwa³ych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, wynik na wartoci
rezerw z aktualizacji.
4. Do wyniku operacji nadzwyczajnych stosuje siê przepis art. 42 ust. 4.
Art. 44
(Wynik Finansowy netto  zak³ady ubezpieczeñ)
1. W zak³adach ubezpieczeñ na wynik finansowy netto sk³adaj¹ siê:
1) wynik techniczny ubezpieczeñ,
2) ró¿nica miêdzy przychodami a kosztami z dzia³alnoci lokacyjnej nie zaliczana do wyniku technicznego ubezpieczeñ,
3) ró¿nica miêdzy pozosta³ymi przychodami a pozosta³ymi kosztami,
4) wynik operacji nadzwyczajnych,
5) obowi¹zkowe obci¹¿enia wyniku finansowego z tytu³u podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i p³atnoci z nim zrównanych na
podstawie odrêbnych przepisów.
2. Wynik techniczny ubezpieczeñ stanowi ró¿nicê miêdzy przychodami ze sk³adek, pozosta³ymi przychodami technicznymi a wyp³aconymi odszkodowaniami, wiadczeniami i zmianami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
z uwzglêdnieniem udzia³u reasekuratorów w sk³adce, odszkodowaniach
i zmianach stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, oraz kosztami dzia³alnoci ubezpieczeniowej i pozosta³ymi kosztami technicznymi. W przypadku gdy:
1) przychody z lokat przeznaczone s¹ zgodnie z odrêbnymi przepisami na
zwiêkszenie rezerw,
2) zak³ad ubezpieczeñ prowadz¹cy dzia³alnoæ w dziale ubezpieczeñ na ¿ycie
inwestuje ³¹cznie rodki w³asne i rodki stanowi¹ce pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  to przychody i koszty dzia³alnoci lokacyjnej wykazuje siê w technicznym rachunku ubezpieczeñ.
3. Na ró¿nicê miêdzy pozosta³ymi przychodami a pozosta³ymi kosztami sk³ada siê w szczególnoci ró¿nica miêdzy:
1) pozosta³ymi przychodami finansowymi a pozosta³ymi kosztami finansowymi,
2) pozosta³ymi przychodami operacyjnymi a pozosta³ymi kosztami operacyjnymi,
3) przychodami a kosztami z tytu³u pe³nienia czynnoci komisarza awaryjnego.
4. Do wyniku operacji nadzwyczajnych stosuje siê przepis art. 42 ust. 4.
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5.5 Rozdzia³ 4a £¹czenie siê spó³ek
(Metody ³¹czenia siê spó³ek)
Art. 44a
(Dzieñ po³¹czenia)
1. £¹czenie siê spó³ek handlowych  zwanych dalej spó³kami  rozlicza siê
i ujmuje na dzieñ po³¹czenia, z zastrze¿eniem art. 44b ust. 7, w ksiêgach rachunkowych spó³ki, na któr¹ przechodzi maj¹tek ³¹cz¹cych siê spó³ek (spó³ki przejmuj¹cej) albo nowej spó³ki powsta³ej w wyniku po³¹czenia (spó³ki
nowo zawi¹zanej)  metod¹ nabycia, a w przypadkach okrelonych w art.
44c  metod¹ ³¹czenia udzia³ów.
2. Za dzieñ po³¹czenia spó³ek przyjmuje siê dzieñ wpisania po³¹czenia do
rejestru w³aciwego dla siedziby odpowiednio spó³ki przejmuj¹cej albo spó³ki nowo zawi¹zanej.
Art. 44b
(Metoda nabycia  aktywa i pasywa)
1. Rozliczenie po³¹czenia metod¹ nabycia polega na sumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów spó³ki przejmuj¹cej, wed³ug ich wartoci
ksiêgowej, z odpowiednimi pozycjami aktywów i pasywów spó³ki przejêtej,
wed³ug ich wartoci godziwej ustalonej na dzieñ ich po³¹czenia.
2. Aktywa i zobowi¹zania spó³ki przejêtej na dzieñ po³¹czenia obejmuj¹ tak¿e
aktywa lub zobowi¹zania nie wykazywane dotychczas w ksiêgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym spó³ki przejêtej, je¿eli w wyniku po³¹czenia
nastêpuje ich ujawnienie i odpowiadaj¹ one definicji aktywów i zobowi¹zañ.
3. Kapita³ (fundusz) w³asny spó³ki przejêtej ustalony na dzieñ po³¹czenia jako
aktywa netto wed³ug wartoci godziwej podlega wy³¹czeniu.
4. Za wartoæ godziw¹ okrelonych aktywów lub zobowi¹zañ przyjmuje siê
w szczególnoci w przypadku:
1) notowanych papierów wartociowych  aktualny kurs notowañ pomniejszony o koszty sprzeda¿y,
2) nie notowanych papierów wartociowych  wartoæ oszacowan¹, uwzglêdniaj¹c¹ takie czynniki, jak wspó³czynnik cena do zysku i stopa dywidendy
porównywalnych papierów wartociowych wyemitowanych przez spó³ki o podobnych charakterystykach,
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3) nale¿noci  wartoæ bie¿¹c¹ (zdyskontowan¹) kwot wymagaj¹cych zap³aty, wyznaczon¹ przy odpowiednich bie¿¹cych stopach procentowych, pomniejszon¹ o odpisy na nale¿noci zagro¿one i nieci¹galne oraz ewentualne koszty
windykacji. Wyznaczanie wartoci bie¿¹cych (zdyskontowanych) w odniesieniu do nale¿noci krótkoterminowych nie jest konieczne, je¿eli ró¿nica pomiêdzy wartoci¹ nale¿noci wed³ug kwot wymagaj¹cych zap³aty a wed³ug
ich wartoci¹ zdyskontowan¹ nie jest istotna,
4) zapasów produktów gotowych i towarów  cenê sprzeda¿y netto pomniejszon¹ o opust mar¿y zysku wynikaj¹cy z kosztów doprowadzenia przez spó³kê przejmuj¹c¹ do sprzeda¿y zapasu lub znalezienia nabywcy,
5) zapasów produktów w toku  cenê sprzeda¿y netto produktów gotowych
pomniejszon¹ o koszty zakoñczenia produkcji i opust mar¿y zysku wynikaj¹cy z kosztów doprowadzenia przez spó³kê przejmuj¹c¹ zapasów do sprzeda¿y lub znalezienia nabywcy,
6) zapasów materia³ów  aktualn¹ cenê nabycia,
7) rodków trwa³ych  wartoæ rynkow¹ lub ich wartoæ wed³ug niezale¿nej
wyceny. W przypadku gdy nie jest mo¿liwe uzyskanie niezale¿nej wyceny rodków trwa³ych  aktualn¹ cenê nabycia albo koszt wytworzenia, z uwzglêdnieniem aktualnego stopnia ich zu¿ycia,
8) wartoci niematerialnych i prawnych  wartoæ oszacowan¹, wyznaczon¹
w oparciu o ceny rynkowe takich samych lub podobnych wartoci niematerialnych i prawnych, a w odniesieniu do wartoci firmy lub ujemnej wartoci
firmy zawartej w bilansie spó³ki przejêtej  wartoæ zerow¹. W przypadku
gdy wartoæ oszacowana nie mo¿e zostaæ wyznaczona w oparciu o ceny rynkowe, to przyjmuje siê tak¹ wartoæ, która nie spowoduje powstania lub zwiêkszenia ujemnej wartoci firmy w wyniku po³¹czenia,
9) zobowi¹zañ  wartoæ bie¿¹c¹ (zdyskontowan¹) kwot wymagaj¹cych zap³aty, wyznaczon¹ przy odpowiednich bie¿¹cych stopach procentowych. Wyznaczanie wartoci bie¿¹cych (zdyskontowanych) w odniesieniu do zobowi¹zañ krótkoterminowych nie jest konieczne, je¿eli ró¿nica pomiêdzy wartoci¹
zobowi¹zañ wed³ug kwot wymagaj¹cych zap³aty a wed³ug ich wartoci¹ zdyskontowan¹ nie jest istotna,
10) rezerwy lub aktywów z tytu³u odroczonego podatku dochodowego  wartoæ mo¿liw¹ do realizacji przez po³¹czone spó³ki, po uwzglêdnieniu zmiany
wartoci podatkowej i ksiêgowej aktywów netto spó³ki przejmowanej.
5. Przez cenê przejêcia rozumie siê w przypadku:
1) gdy w celu po³¹czenia spó³ka wydaje (emituje) udzia³y  cenê rynkow¹
tych udzia³ów lub inaczej ustalon¹ ich wartoæ godziw¹, je¿eli nie jest znana
ich cena rynkowa. W takim przypadku nadwy¿kê wartoci rynkowej udzia³ów lub inaczej ustalonej ich wartoci godziwej zalicza siê do kapita³u zapasowego. Cenê rynkow¹ wydanych (wyemitowanych) udzia³ów przyjmuje siê
z dnia, w którym wszystkie istotne warunki po³¹czenia, w tym relacja wy!&

mienna udzia³ów, zosta³y og³oszone. Je¿eli cena rynkowa w tym okresie podlega³a istotnym zmianom, wówczas za cenê rynkow¹ mo¿na przyj¹æ redni¹
cen rynkowych z miesi¹ca poprzedzaj¹cego i miesi¹ca nastêpuj¹cego po dniu
og³oszenia wszystkich istotnych warunków po³¹czenia,
2) nabycia w³asnych udzia³ów w celu po³¹czenia  cenê nabycia w³asnych
udzia³ów,
3) nabycia udzia³ów spó³ki przejmowanej  cenê nabycia tych udzia³ów,
4) gdy w celu po³¹czenia spó³ka dokonuje zap³aty w innej formie ni¿ okrelona w pkt 1-3  wartoæ godziw¹ przedmiotu zap³aty,
5) gdy w celu po³¹czenia spó³ka dokonuje zap³aty w ró¿nych formach  sumê
odpowiednich wartoci, o których mowa w pkt 1-4.
6. Nadwy¿ka ceny przejêcia, o której mowa w ust. 5, nad wartoci¹ godziw¹
aktywów netto spó³ki przejêtej wykazywana jest w aktywach spó³ki, na któr¹ przeszed³ maj¹tek po³¹czonych spó³ek lub spó³ki powsta³ej w wyniku po³¹czenia, jako wartoæ firmy.
7. W przypadku gdy po³¹czenie jest wynikiem kilku nastêpuj¹cych po sobie
transakcji, cena przejêcia, wartoæ godziwa aktywów netto spó³ki przejêtej
w procencie odzwierciedlaj¹cym procent nabytych praw do aktywów netto
oraz ró¿nica ceny przejêcia wartoci godziwej aktywów netto spó³ki przejêtej
ustalane s¹ osobno na dzieñ ka¿dej istotnej transakcji, przyjmuj¹c, i¿ pierwsza istotna transakcja zosta³a przeprowadzona nie póniej ni¿ na dzieñ powstania stosunku podporz¹dkowania pomiêdzy spó³k¹ przejmuj¹c¹ a spó³k¹
przejmowan¹. Ostateczna cena przejêcia, wartoæ godziwa aktywów netto
spó³ki przejêtej oraz ró¿nica ceny przejêcia nad wartoci¹ godziw¹ aktywów
netto spó³ki przejêtej na dzieñ po³¹czenia, stanowi sumê odpowiednich wielkoci z dnia poszczególnych istotnych transakcji.
8. Wartoæ bilansow¹ aktywów i zobowi¹zañ ustalonych na dzieñ po³¹czenia
koryguje siê w kolejnych okresach sprawozdawczych, je¿eli w wyniku zaistnia³ych zdarzeñ lub uzyskanych informacji ustalenie wartoci godziwej na
dzieñ po³¹czenia by³o niew³aciwe. W takich przypadkach nale¿y dokonaæ
odpowiedniej korekty wartoci firmy lub ujemnej wartoci firmy, pod warunkiem ¿e jednostka przewiduje odzyskanie wartoci wynikaj¹cej z korekty
z przysz³ych korzyci ekonomicznych i korekta taka dokonywana jest w ci¹gu tego roku obrotowego, w którym nast¹pi³o po³¹czenie. W przeciwnym
przypadku korektê tak¹ zalicza siê odpowiednio do pozosta³ych przychodów
lub kosztów operacyjnych.
9. W przypadku gdy warunki po³¹czenia zak³adaj¹ mo¿liwoæ korekty ceny
przejêcia w wyniku zaistnienia w przysz³oci okrelonych zdarzeñ, wówczas
korektê tak¹ uwzglêdnia siê przy okrelaniu ceny przejêcia na dzieñ po³¹cze!'

nia, je¿eli wyst¹pienie w przysz³oci zdarzeñ powoduj¹cych korektê ceny jest
prawdopodobne, a kwota korekty ceny mo¿e byæ okrelona w sposób wiarygodny. W przypadku gdy w kolejnych okresach sprawozdawczych nie wyst¹pi¹ zdarzenia warunkuj¹ce zmianê ceny przejêcia lub faktyczna zmiana ceny
bêdzie ró¿ni³a siê od wartoci oszacowanej, wówczas nale¿y dokonaæ odpowiedniej korekty ceny przejêcia i wartoci firmy lub ujemnej wartoci firmy.
10. Od wartoci firmy jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych w okresie
nie d³u¿szym ni¿ 5 lat. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki
mo¿e wyd³u¿yæ ten okres do lat 20. Wyd³u¿enie okresu amortyzacji nale¿y
podaæ w informacji dodatkowej wraz z jego uzasadnieniem. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje siê metod¹ liniow¹ i zalicza siê je do pozosta³ych kosztów operacyjnych.
11. Z zastrze¿eniem ust. 12, nadwy¿kê wartoci godziwej aktywów netto spó³ki przejêtej nad cen¹ przejêcia, czyli ujemn¹ wartoæ firmy, do wysokoci nie
przekraczaj¹cej wartoci godziwej nabytych aktywów trwa³ych, z wy³¹czeniem d³ugoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych
rynkach, jednostka zalicza do rozliczeñ miêdzyokresowych przychodów przez
okres bêd¹cy redni¹ wa¿on¹ okresu ekonomicznej u¿ytecznoci nabytych
i podlegaj¹cych amortyzacji aktywów. Ujemna wartoæ firmy w wysokoci
przekraczaj¹cej wartoæ godziw¹ aktywów trwa³ych, z wy³¹czeniem d³ugoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach,
zaliczana jest do przychodów na dzieñ po³¹czenia.
12. Ujemn¹ wartoæ firmy odpisuje siê w pozosta³e przychody operacyjne do
wysokoci, w jakiej dotyczy oszacowanych w sposób wiarygodny przysz³ych
strat i kosztów, ustalonych przez spó³kê przejmuj¹c¹ na dzieñ po³¹czenia, nie
stanowi¹cych jednak zobowi¹zania, o którym mowa w ust. 2. Odpis ten nastêpuje w tym okresie sprawozdawczym, w którym straty i koszty wp³ywaj¹
na wynik finansowy. Je¿eli straty i koszty te nie zosta³y poniesione w uprzednio przewidywanych okresach sprawozdawczych, to dotycz¹c¹ ich ujemn¹
wartoæ firmy odpisuje siê w sposób okrelony w ust. 11.
13. W bilansie po³¹czonych spó³ek wy³¹czeniu podlegaj¹ wzajemne nale¿noci i zobowi¹zania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.
14. W przypadku gdy w wyniku po³¹czenia powsta³a nowa spó³ka, w³¹czeniu
do rachunku zysków i strat za rok obrotowy, w którym nast¹pi³o po³¹czenie,
podlegaj¹ przychody i koszty oraz zyski i straty spó³ki przejêtej i spó³ki przejmuj¹cej od dnia po³¹czenia. W przypadku gdy w wyniku po³¹czenia na spó³kê przejmuj¹c¹ przeszed³ maj¹tek spó³ki przejmowanej, w³¹czeniu do rachunku zysków i strat za rok obrotowy, w którym nast¹pi³o po³¹czenie,
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podlegaj¹ przychody i koszty oraz zyski i straty spó³ki przejêtej od dnia po³¹czenia oraz spó³ki przejmuj¹cej od pocz¹tku roku obrotowego. W przypadku gdy przed dniem po³¹czenia ³¹cz¹ce siê spó³ki pozostawa³y w stosunku podporz¹dkowania, wówczas zyski lub straty netto spó³ki przejmowanej,
osi¹gniête przed dniem po³¹czenia, wp³ywaj¹ w odpowiednim procencie, ustalonym jako procent kontrolowanych przez spó³kê przejmuj¹c¹ w danym okresie przed dniem po³¹czenia aktywów netto spó³ki przejmowanej, na odpowiednie pozycje kapita³ów w³asnych spó³ki przejmuj¹cej, spó³ki powsta³ej
w wyniku po³¹czenia, z uwzglêdnieniem odpisów wartoci firmy albo ujemnej wartoci firmy, za okres od dnia powstania stosunku podporz¹dkowania
do dnia po³¹czenia.
15. Koszty poniesione bezporednio w zwi¹zku z po³¹czeniem powiêkszaj¹ cenê przejêcia. Koszty organizacji poniesione przy za³o¿eniu nowej spó³ki akcyjnej lub koszty podwy¿szenia kapita³u zak³adowego w celu po³¹czenia zmniejszaj¹ kapita³ zapasowy spó³ki przejmuj¹cej lub spó³ki
powsta³ej w wyniku po³¹czenia, do wysokoci nadwy¿ki wartoci emisyjnej nad wartoci¹ nominaln¹ akcji, a pozosta³¹ czêæ zalicza siê do kosztów finansowych.
16. Sprawozdanie finansowe sporz¹dzone na koniec okresu sprawozdawczego, w ci¹gu którego nast¹pi³o po³¹czenie, powinno zawieraæ dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy stanowi¹ dane ze sprawozdania finansowego spó³ki przejmuj¹cej.
Art. 44c
(Metoda ³¹czenia udzia³ów  ujêcie w Ksiêgach rachunkowych)
1. £¹czenie siê spó³ek rozlicza siê i ujmuje w ksiêgach rachunkowych spó³ki,
na któr¹ przechodzi maj¹tek ³¹cz¹cych siê spó³ek, w tym równie¿ nowej spó³ki powsta³ej w wyniku po³¹czenia metod¹ ³¹czenia udzia³ów, je¿eli ¿adna z
³¹cz¹cych siê spó³ek nie mo¿e byæ uznana za spó³kê przejmuj¹c¹. W szczególnoci ¿adna z ³¹cz¹cych siê spó³ek nie jest uznawana za spó³kê przejmuj¹c¹,
je¿eli spe³nione s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) udzia³owcy którejkolwiek z ³¹cz¹cych siê spó³ek nie uzyskuj¹ wiêcej ni¿ 60
proc. ogólnej liczby g³osów na walnym zgromadzeniu udzia³owców spó³ki powsta³ej w wyniku po³¹czenia,
2) wartoæ godziwa aktywów netto jednej z ³¹cz¹cych siê spó³ek nie ró¿ni siê
o wiêcej ni¿ 10 proc. od wartoci godziwej aktywów netto drugiej ³¹cz¹cej siê
spó³ki,
3) dotychczasowi cz³onkowie zarz¹du lub organów nadzoru albo wspólnicy
prowadz¹cy sprawy spó³ki którejkolwiek ³¹cz¹cej siê spó³ki nie stanowi¹
wiêkszoci cz³onków zarz¹du lub organów nadzoru spó³ki, na któr¹ prze"

chodzi maj¹tek ³¹cz¹cych siê spó³ek lub nowej spó³ki powsta³ej w wyniku
po³¹czenia,
4) w ci¹gu ostatnich 2 lat przed po³¹czeniem ¿adna z ³¹cz¹cych siê spó³ek nie
by³a spó³k¹ zale¿n¹ lub wspó³zale¿n¹ od innej ³¹cz¹cej siê spó³ki lub od spó³ki
dominuj¹cej wobec innej ³¹cz¹cej siê spó³ki,
5) na dzieñ po³¹czenia wszystkie ³¹cz¹ce siê spó³ki oraz spó³ki wobec nich
dominuj¹ce, spó³ki od nich zale¿ne, wspó³zale¿ne oraz z nimi stowarzyszone,
nie posiadaj¹ ³¹cznie udzia³ów uprawniaj¹cych do wiêcej ni¿ 10 proc. ogólnej
liczby g³osów na walnym zgromadzeniu udzia³owców którejkolwiek z ³¹cz¹cych siê spó³ek,
6) ³¹czenie nastêpuje w drodze pojedynczej transakcji lub kilku transakcji,
zgodnie z przyjêtym planem, w ci¹gu 12 miesiêcy od daty og³oszenia wszystkich istotnych warunków po³¹czenia,
7) w procesie ³¹czenia spó³ek nastêpuje podwy¿szenie kapita³u jednej z ³¹cz¹cych siê spó³ek w ten sposób, ¿e spó³ka podwy¿szaj¹ca swój kapita³ wydaje
(emituje) tylko udzia³y, do których przypisane s¹ takie same prawa, jak do
wiêkszoci udzia³ów tworz¹cych jej dotychczasowy kapita³,
8) po³¹czenie spó³ek zosta³o dokonane bez mo¿liwoci nabycia w celu realizacji
po³¹czenia swoich w³asnych udzia³ów przez któr¹kolwiek z ³¹cz¹cych siê spó³ek,
9) po³¹czenie spó³ek zosta³o dokonane bez mo¿liwoci dop³at do udzia³ów wydawanych przez jedn¹ z ³¹cz¹cych siê spó³ek,
10) prawa g³osu, które uzyska³ udzia³owiec z udzia³ów otrzymanych w wyniku ³¹czenia, nie s¹ umownie ani faktycznie ograniczone,
11) w okresie 2 lat od dnia po³¹czenia spó³ka, na któr¹ przechodzi maj¹tek
³¹cz¹cych siê spó³ek, lub nowa spó³ka powsta³a w wyniku po³¹czenia nie zamierza sprzedaæ lub zlikwidowaæ znacz¹cej czêci aktywów, z wyj¹tkiem przypadku, gdy taka sprzeda¿ lub likwidacja wynika³aby z faktu, i¿ w wyniku
po³¹czenia wyst¹pi³y nadmierne zasoby.
2. £¹czenie siê spó³ek rozlicza siê i ujmuje w ksiêgach rachunkowych spó³ki, na któr¹ przechodzi maj¹tek ³¹cz¹cych siê spó³ek, w tym tak¿e nowej
spó³ki powsta³ej w wyniku po³¹czenia, metod¹ ³¹czenia udzia³ów, równie¿
w przypadku:
1) po³¹czenia spó³ek bêd¹cych jednostkami zale¿nymi od tej samej jednostki
dominuj¹cej, je¿eli na dzieñ po³¹czenia jednostka dominuj¹ca lub jednostki
od niej zale¿ne posiadaj¹ 100 proc. udzia³ów ³¹cz¹cych siê spó³ek,
2) po³¹czenia spó³ek bêd¹cych wobec siebie jednostk¹ dominuj¹c¹ i jednostk¹ zale¿n¹, je¿eli na dzieñ po³¹czenia ³¹cz¹ca siê jednostka dominuj¹ca lub
jednostki od niej zale¿ne posiadaj¹ 100 proc. udzia³ów w ³¹cz¹cej siê jednostce zale¿nej i jest jednoczenie jednostk¹ zale¿n¹ od jednostki dominuj¹cej
wy¿szego szczebla, która to jednostka dominuj¹ca wy¿szego szczebla posiada
samodzielnie lub wraz z jednostkami od siebie zale¿nymi 100 proc. udzia³ów
w ³¹cz¹cej siê jednostce dominuj¹cej ni¿szego szczebla.
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3. £¹czenie metod¹ ³¹czenia udzia³ów polega na sumowaniu poszczególnych
pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów po³¹czonych spó³ek, wed³ug stanu na dzieñ po³¹czenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartoci do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wy³¹czeñ, o których mowa w ust. 4 i 5.
4. Wy³¹czeniu podlega wartoæ kapita³u zak³adowego spó³ki, której maj¹tek
zosta³ przeniesiony na inn¹ spó³kê, lub spó³ek, które w wyniku po³¹czenia
zosta³y wykrelone z rejestru. Po dokonaniu tego wy³¹czenia odpowiednie
pozycje kapita³u w³asnego spó³ki, na któr¹ przechodzi maj¹tek po³¹czonych
spó³ek lub nowo powsta³ej spó³ki, koryguje siê o ró¿nicê pomiêdzy sum¹ aktywów i pasywów.
5. Wy³¹czeniu podlegaj¹ równie¿:
1) wzajemne nale¿noci i zobowi¹zania oraz inne rozrachunki o podobnym
charakterze ³¹cz¹cych siê spó³ek,
2) przychody i koszty operacji gospodarczych dokonywanych w danym roku
obrotowym przed po³¹czeniem miêdzy ³¹cz¹cymi siê spó³kami,
3) zyski lub straty operacji gospodarczych dokonanych przed po³¹czeniem
miêdzy ³¹cz¹cymi siê spó³kami, zawarte w wartociach podlegaj¹cych ³¹czeniu aktywów i pasywów.
6. Mo¿na nie dokonywaæ wy³¹czeñ, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, je¿eli
nie wp³ynie to na rzetelnoæ i jasnoæ sprawozdania finansowego spó³ki, na
któr¹ przechodzi maj¹tek po³¹czonych spó³ek lub nowo powsta³ej spó³ki.
7. Koszty poniesione w zwi¹zku z po³¹czeniem, w tym równie¿ koszty organizacji poniesione przy za³o¿eniu nowej spó³ki lub koszty podwy¿szenia kapita³u spó³ki, na któr¹ przechodzi maj¹tek ³¹cz¹cych siê spó³ek, zalicza siê do
kosztów finansowych.
8. Sprawozdanie finansowe spó³ki, na któr¹ przechodzi maj¹tek po³¹czonych
spó³ek lub nowo powsta³ej spó³ki, sporz¹dzone na koniec okresu sprawozdawczego, w ci¹gu którego nast¹pi³o po³¹czenie, zawiera dane porównawcze
za poprzedni rok obrotowy, okrelone w taki sposób, jakby po³¹czenie mia³o
miejsce na koniec poprzedniego roku obrotowego.
Art. 44d
(Metoda nabycia  rozszerzenie)
Metodê nabycia stosuje siê odpowiednio w przypadku nabycia przez jednostkê
zorganizowanej czêci innej jednostki, z wyj¹tkiem transakcji pomiêdzy jednostkami, co do których istnieje obowi¹zek rozliczenia metod¹ ³¹czenia udzia³ów.
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5.6 Rozdzia³ 5. Sprawozdania finansowe jednostki
Art. 45
(Sk³adniki, treæ, okres)
1. Sprawozdanie finansowe sporz¹dza siê na dzieñ zamkniêcia ksi¹g rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2, oraz na inny dzieñ bilansowy, stosuj¹c odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego, okrelone w rozdziale 4.
2. Sprawozdanie finansowe sk³ada siê z:
1) bilansu,
2) rachunku zysków i strat,
3) informacji dodatkowej, obejmuj¹cej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objanienia.
3. Sprawozdanie finansowe jednostek okrelonych w art. 64 ust. 1, podlegaj¹ce corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale
(funduszu) w³asnym oraz rachunek przep³ywów pieniê¿nych.
4. Do rocznego sprawozdania finansowego do³¹cza siê sprawozdanie z dzia³alnoci jednostki, je¿eli obowi¹zek jego sporz¹dzania wynika z ustawy lub
odrêbnych przepisów.
5. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzia³alnoci jednostki sporz¹dza siê w jêzyku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe mo¿na wykazywaæ
w zaokr¹gleniu do tysiêcy z³otych, je¿eli nie zniekszta³ca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z dzia³alnoci.
6. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z dzia³alnoci emitentów papierów wartociowych, dopuszczonych do publicznego obrotu lub ubiegaj¹cych
siê o ich dopuszczenie, sporz¹dza siê na podstawie przepisów ustawy, z uwzglêdnieniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartociowymi.
Art. 46
(Bilans)
1. W bilansie wykazuje siê stany aktywów i pasywów na dzieñ koñcz¹cy bie¿¹cy i poprzedni rok obrotowy.
1a. W przypadku sporz¹dzania bilansu na inny dzieñ bilansowy ni¿ okrelony
w ust. 1, w bilansie wykazuje siê stany aktywów i pasywów na ten dzieñ oraz na
dzieñ koñcz¹cy rok obrotowy bezporednio poprzedzaj¹cy ten dzieñ bilansowy.
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2. Wykazana w aktywach bilansu, z zastrze¿eniem ust. 2a, wartoæ poszczególnych
grup sk³adników aktywów wynika z ich wartoci ksiêgowej, skorygowanej o:
1) dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy
aktualizuj¹ce, w tym równie¿ z tytu³u trwa³ej utraty wartoci sk³adników aktywów trwa³ych,
2) odpisy aktualizuj¹ce wartoæ rzeczowych sk³adników aktywów obrotowych,
3) odpisy aktualizuj¹ce wartoæ nale¿noci.
2a. Aktywa finansowe i zobowi¹zania finansowe wykazuje siê w bilansie
w kwocie netto po kompensacie, je¿eli jednostka ma bezwarunkowe prawo
do kompensaty aktywów i zobowi¹zañ danego rodzaju i zamierza je rozliczyæ w kwocie netto albo jednoczenie wydaæ sk³adnik aktywów finansowych
i rozliczyæ zobowi¹zanie finansowe.
3. Je¿eli w myl odrêbnych przepisów w ci¹gu roku dokonywane s¹ odpisy z wyniku finansowego bie¿¹cego roku obrotowego, to nale¿y je wykazaæ ze znakiem
ujemnym w odrêbnej pozycji pasywów Kapita³ (fundusz) w³asny, w pozycji
Odpisy z zysku netto w ci¹gu roku obrotowego (wielkoæ ujemna).
4. Zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych oraz inne fundusze tworzone na podstawie odrêbnych przepisów, nie zaliczone do kapita³ów (funduszów) w³asnych,
wykazuje siê w pasywach bilansu w grupie zobowi¹zañ jako fundusze specjalne.
5. Bilans powinien zawieraæ informacje w zakresie ustalonym:
1) dla jednostek innych ni¿ banki i zak³ady ubezpieczeñ  w za³¹czniku nr 1
do ustawy,
2) dla banków  w za³¹czniku nr 2 do ustawy,
3) dla zak³adów ubezpieczeñ  w za³¹czniku nr 3 do ustawy.
Art. 47
(Rachunek zysków i strat)
1. W rachunku zysków i strat wykazuje siê oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowi¹zkowe obci¹¿enia wyniku finansowego za bie¿¹cy i poprzedni rok obrotowy.
2. W przypadku sporz¹dzania rachunku zysków i strat za inny okres sprawozdawczy ni¿ okrelony w ust. 1, w rachunku zysków i strat wykazuje siê
oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowi¹zkowe obci¹¿enia
wyniku finansowego za bie¿¹cy okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres
sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego.
3. W przypadku gdy jednostka przewiduje zaprzestanie okrelonego zakresu
dzia³alnoci maj¹cego wp³yw na przychody i koszty przysz³ych okresów spra"#

wozdawczych, przy zachowaniu zasady kontynuacji  odpowiednie przychody i koszty z tym zwi¹zane nale¿y wykazaæ odrêbnie od przychodów i kosztów dzia³alnoci kontynuowanej.
4. Rachunek zysków i strat powinien zawieraæ informacje w zakresie ustalonym:
1) dla jednostek innych ni¿ banki i zak³ady ubezpieczeñ  w za³¹czniku nr 1
do ustawy, w wariancie kalkulacyjnym albo porównawczym, zale¿nie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki,
2) dla banków  w za³¹czniku nr 2 do ustawy,
3) dla zak³adów ubezpieczeñ  w za³¹czniku nr 3 do ustawy.
Art. 48
(Informacja dodatkowa)
1. Informacja dodatkowa powinna zawieraæ istotne dane i objanienia niezbêdne do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiada³o warunkom okrelonym w art. 4 ust. 1, a w szczególnoci obejmowaæ:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawieraj¹ce opis przyjêtych
zasad (polityki) rachunkowoci, w tym metod wyceny i sporz¹dzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian
w stosunku do roku poprzedzaj¹cego,
2) dodatkowe informacje i objanienia:
a) do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale
(funduszu) w³asnym oraz rachunku przep³ywów pieniê¿nych za okresy sprawozdawcze objête sprawozdaniem finansowym,
b) proponowany podzia³ zysku lub pokrycia straty,
c) podstawowe informacje dotycz¹ce pracowników i organów jednostki,
d) inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego.
2. Zakres informacji dodatkowej, sporz¹dzanej przez jednostki inne ni¿ banki i zak³ady ubezpieczeñ, okrela za³¹cznik nr 1 do ustawy.
Art. 48a
(Zestawienie zmian w kapitale)
1. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) w³asnym obejmuje informacje
o zmianach poszczególnych sk³adników kapita³u (funduszu) w³asnego za bie¿¹cy i poprzedni rok obrotowy okrelone:
1) dla jednostek innych ni¿ banki i zak³ady ubezpieczeñ  w za³¹czniku nr 1
do ustawy,
2) dla banków  w za³¹czniku nr 2 do ustawy,
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3) dla zak³adów ubezpieczeñ  w za³¹czniku nr 3 do ustawy.
2. W przypadku sporz¹dzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) w³asnym za inny okres sprawozdawczy ni¿ okrelony w ust. 1, w zestawieniu zmian
w kapitale (funduszu) w³asnym wykazuje siê zmiany poszczególnych pozycji
kapita³u (funduszu) w³asnego za bie¿¹cy okres sprawozdawczy i poprzedni
rok obrotowy.
Art. 48b
(Rachunek przep³ywów pieniê¿nych)
1. Rachunek przep³ywów pieniê¿nych sporz¹dzony metod¹ bezporedni¹ albo
poredni¹, zale¿nie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki, wykazuje dane za bie¿¹cy i poprzedni rok obrotowy, obejmuj¹c informacje w zakresie ustalonym:
1) dla jednostek innych ni¿ banki i zak³ady ubezpieczeñ  w za³¹czniku nr 1
do ustawy,
2) dla banków  w za³¹czniku nr 2 do ustawy,
3) dla zak³adów ubezpieczeñ  w za³¹czniku nr 3 do ustawy.
2. W przypadku sporz¹dzania rachunku przep³ywów pieniê¿nych za inny
okres sprawozdawczy ni¿ okrelony w ust. 1, rachunek przep³ywów pieniê¿nych sporz¹dza siê za bie¿¹cy okres sprawozdawczy i analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego.
3. W rachunku przep³ywów pieniê¿nych nale¿y uwzglêdniæ wszystkie wp³ywy i wydatki z dzia³alnoci operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej jednostki, z wyj¹tkiem wp³ywów i wydatków bêd¹cych rezultatem zakupu lub sprzeda¿y rodków pieniê¿nych, przy czym dla w³aciwego okrelenia wartoci
przep³ywów pieniê¿nych:
1) przez dzia³alnoæ operacyjn¹ rozumie siê podstawowy rodzaj dzia³alnoci
jednostki oraz inne rodzaje dzia³alnoci, nie zaliczone do dzia³alnoci inwestycyjnej (lokacyjnej) lub finansowej,
2) przez dzia³alnoæ inwestycyjn¹ (lokacyjn¹) rozumie siê nabywanie lub zbywanie sk³adników aktywów trwa³ych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi zwi¹zane pieniê¿ne koszty i korzyci,
3) przez dzia³alnoæ finansow¹ rozumie siê pozyskiwanie lub utratê róde³
finansowania [zmiany w rozmiarach i relacjach kapita³u (funduszu) w³asnego i obcego w jednostce] oraz wszystkie z nimi zwi¹zane pieniê¿ne koszty i korzyci.
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Art. 49
(Sprawozdanie z dzia³alnoci)
1. W przypadku spó³ek kapita³owych, towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych, spó³dzielni, przedsiêbiorstw pañstwowych, kierownik jednostki sporz¹dza, wraz z
rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z dzia³alnoci jednostki.
2. Sprawozdanie z dzia³alnoci jednostki powinno obejmowaæ istotne informacje o stanie maj¹tkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenê uzyskiwanych
efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagro¿eñ, a w szczególnoci
informacje o:
1) zdarzeniach istotnie wp³ywaj¹cych na dzia³alnoæ jednostki, jakie nast¹pi³y w roku obrotowym, a tak¿e po jego zakoñczeniu, do dnia zatwierdzenia
sprawozdania finansowego,
2) przewidywanym rozwoju jednostki,
3) wa¿niejszych osi¹gniêciach w dziedzinie badañ i rozwoju,
4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.
Art. 50
(Szczegó³owoæ sprawozdañ finansowych)
1. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mog¹ byæ wykazywane
ze szczegó³owoci¹ wiêksz¹ ni¿ okrelona w za³¹cznikach do ustawy, je¿eli
wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki.
2. Jednostka, która w roku obrotowym, za który sporz¹dza sprawozdanie
finansowe, nie osi¹gnê³a dwóch z nastêpuj¹cych trzech wielkoci:
1) rednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pe³ne etaty wynios³o nie wiêcej ni¿ 50 osób,
2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie
przekroczy³a równowartoci 2.000.000 euro,
3) przychody netto ze sprzeda¿y produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczy³y równowartoci 4.000.000 euro
 mo¿e sporz¹dziæ sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, wykazuj¹c informacje w zakresie ustalonym w za³¹czniku nr 1 literami i cyframi
rzymskimi. Informacjê dodatkow¹ sporz¹dza siê w odpowiednio uproszczonej formie.
3. W przypadku gdy informacje dotycz¹ce poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego nie wyst¹pi³y w jednostce zarówno w roku obrotowym,
jak i za rok poprzedzaj¹cy rok obrotowy, to przy sporz¹dzaniu sprawozdania finansowego pozycje te pomija siê.
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4. Przepisów ust. 2 nie stosuje siê do banków i zak³adów ubezpieczeñ.
Art. 51
(£¹czne sprawozdania finansowe)
1. Jednostka, w sk³ad której wchodz¹ jednostki organizacyjne sporz¹dzaj¹ce
samodzielne sprawozdania finansowe, sporz¹dza ³¹czne sprawozdanie finansowe, bêd¹ce sum¹ sprawozdania finansowego jednostki i wszystkich jej oddzia³ów (zak³adów), wy³¹czaj¹c odpowiednio:
1) aktywa i fundusze wydzielone,
2) wzajemne nale¿noci i zobowi¹zania oraz inne rozrachunki o podobnym
charakterze,
3) przychody i koszty z tytu³u operacji dokonywanych miêdzy jednostk¹ a jej
oddzia³ami (zak³adami) lub miêdzy jej oddzia³ami (zak³adami),
4) wynik finansowy operacji gospodarczych dokonywanych wewn¹trz jednostki, zawarty w aktywach jednostki lub jej oddzia³ów (zak³adów).
Mo¿na nie dokonywaæ wy³¹czeñ, o których mowa w pkt 2-4, je¿eli nie wp³ywa to ujemnie na spe³nienie obowi¹zków okrelonych w art. 4 ust. 1.
2. Do sprawozdania finansowego jednostki, w której sk³ad wchodz¹ oddzia³y (zak³ady) znajduj¹ce siê poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i tam sporz¹dzaj¹ce sprawozdania finansowe, w³¹cza siê odpowiednie dane
wynikaj¹ce z bilansów tych oddzia³ów (zak³adów), wyra¿one w walutach
obcych, przeliczone na walutê polsk¹ po obowi¹zuj¹cym na dzieñ bilansowy rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski, natomiast z rachunku zysków i strat  po kursie stanowi¹cym redni¹ arytmetyczn¹ rednich kursów na dzieñ koñcz¹cy ka¿dy miesi¹c roku
obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach  po kursie bêd¹cym redni¹ arytmetyczn¹ rednich kursów na dzieñ koñcz¹cy poprzedni rok obrotowy i dzieñ koñcz¹cy bie¿¹cy rok obrotowy, ustalonych dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powsta³e na skutek tych przeliczeñ
ró¿nice wykazuje siê w ³¹cznym sprawozdaniu finansowym jednostki w pozycji Ró¿nice kursowe z przeliczenia, jako sk³adnik kapita³u (funduszu) z aktualizacji wyceny.
Art. 52
(Osoby odpowiedzialne za sprawozdania finansowe)
1. Kierownik jednostki zapewnia sporz¹dzenie rocznego sprawozdania finansowego nie póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia bilansowego i przedstawia je
w³aciwym organom, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi jednostkê przepisami prawa,
postanowieniami statutu lub umowy.
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2. Sprawozdanie finansowe podpisuje  podaj¹c zarazem datê podpisu  osoba,
której powierzono prowadzenie ksi¹g rachunkowych, i kierownik jednostki, a je¿eli jednostk¹ kieruje organ wieloosobowy  wszyscy cz³onkowie tego organu.
Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia do³¹czonego do sprawozdania finansowego.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio równie¿ do:
1) sprawozdania finansowego sporz¹dzonego na dzieñ okrelony w art. 12
ust. 2 lub na inny dzieñ bilansowy,
2) sprawozdania z dzia³alnoci jednostki okrelonego w art. 49, z tym ¿e nie podpisuje go osoba, której powierzono prowadzenie ksi¹g rachunkowych.
Art. 53
(Zatwierdzanie sprawozdania finansowego)
1. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ
zatwierdzaj¹cy, nie póniej ni¿ 6 miesiêcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek, o których mowa w art. 64,
podlega badaniu zgodnie z zasadami okrelonymi w rozdziale 7.
2. skrelony.
3. Podzia³ lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowi¹zanych,
zgodnie z art. 64 ust. 1, do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez
organ zatwierdzaj¹cy, poprzedzonego wyra¿eniem przez bieg³ego rewidenta
opinii o tym sprawozdaniu bez zastrze¿eñ lub z zastrze¿eniami. Podzia³ lub
pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spe³nienia tego warunku,
jest niewa¿ny z mocy prawa.
4. Podzia³ lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek nie zobowi¹zanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzaj¹cy.
Art. 54
(Zmiany po dniu bilansowym; b³êdy podstawowe)
1. Je¿eli po sporz¹dzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego
zatwierdzeniem, jednostka otrzyma³a informacje o zdarzeniach, które
maj¹ istotny wp³yw na to sprawozdanie finansowe, lub powoduj¹cych, ¿e
za³o¿enie kontynuowania dzia³alnoci przez jednostkê nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmieniæ to sprawozdanie, dokonuj¹c jednoczenie odpowiednich zapisów w ksiêgach rachunkowych roku obrotowe#

go, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomiæ bieg³ego
rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbada³. Je¿eli zdarzenia, które nast¹pi³y po dniu bilansowym, nie powoduj¹ zmiany stanu istniej¹cego
na dzieñ bilansowy, to odpowiednie wyjanienia zamieszcza siê w informacji dodatkowej.
2. Je¿eli jednostka otrzyma³a informacje o zdarzeniach, o których mowa w ust.
1, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w ksiêgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzyma³a.
3. Je¿eli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania
finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdzi³a pope³nienie w poprzednich latach obrotowych b³êdu podstawowego, w nastêpstwie którego nie mo¿na
uznaæ sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spe³niaj¹ce
wymagania okrelone w art. 4 ust. 1, to kwotê korekty spowodowanej usuniêciem tego b³êdu odnosi siê na kapita³ (fundusz) w³asny i wykazuje jako zysk
(strata) z lat ubieg³ych.

5.7 Rozdzia³ 6. Sprawozdania finansowe jednostek powi¹zanych
Art. 55
(Skonsolidowane sprawozdanie finansowe)
1. Jednostka dominuj¹ca, maj¹ca siedzibê lub miejsce sprawowania zarz¹du
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporz¹dza roczne skonsolidowane
sprawozdanie finansowe grupy kapita³owej, obejmuj¹ce dane jednostki dominuj¹cej i jednostek od niej zale¿nych wszystkich szczebli, bez wzglêdu na
to, w jakim pañstwie znajduje siê ich siedziba, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapita³owa stanowi³a jedn¹ jednostkê.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sk³ada siê z:
1) skonsolidowanego bilansu,
2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
3) skonsolidowanego rachunku przep³ywów pieniê¿nych,
4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale w³asnym,
5) informacji dodatkowej, obejmuj¹cej wprowadzenie do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objanienia.
Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita³owej do³¹cza siê sprawozdanie z jej dzia³alnoci sporz¹dzone odpowiednio
wed³ug zasad, o których mowa w art. 49 ust. 2.
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3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz¹dza siê równie¿ na inny
dzieñ bilansowy, je¿eli obowi¹zek taki wynika z odrêbnych przepisów.
4. Je¿eli jednostki grupy kapita³owej s¹ tak¿e znacz¹cymi inwestorami, to
w odrêbnych pozycjach skonsolidowanego sprawozdania finansowego wykazuje siê udzia³y w jednostkach stowarzyszonych, zgodnie z zasadami okrelonymi w niniejszym rozdziale.
5. Je¿eli jednostki grupy kapita³owej, objête konsolidacj¹, posiadaj¹ udzia³y
w jednostkach wspó³zale¿nych, to dane tych jednostek bêd¹cych spó³kami
handlowymi wykazuje siê w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
wed³ug zasad okrelonych w art. 62, o ile dane te nie s¹ ju¿ zawarte w sprawozdaniach finansowych jednostek grupy kapita³owej, za dane pozosta³ych
jednostek wspó³zale¿nych  wed³ug zasad okrelonych w art. 61.
6. Je¿eli przepisy niniejszego rozdzia³u nie stanowi¹ inaczej, to do sporz¹dzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego stosuje siê odpowiednio
przepisy rozdzia³ów 4 i 5.
7. Je¿eli znacz¹cy inwestor, nie bêd¹cy jednostk¹ dominuj¹c¹, wycenia i wykazuje w sprawozdaniu finansowym udzia³y w jednostkach stowarzyszonych
metod¹ praw w³asnoci, to stosuje zasady okrelone w art. 62 ust. 1. W przypadku niestosowania wyceny metod¹ praw w³asnoci, skutki, jakie spowodowa³oby jej stosowanie, oraz wp³yw na wynik finansowy podaje siê w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.
Art. 56
(Zwolnienia)
1. Jednostka dominuj¹ca mo¿e nie sporz¹dzaæ skonsolidowanego sprawozdania finansowego, je¿eli na dzieñ bilansowy ³¹czne dane jednostki dominuj¹cej oraz wszystkich jednostek zale¿nych ka¿dego szczebla, bez dokonywania wy³¹czeñ konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 3, z
uwzglêdnieniem danych jednostek wspó³zale¿nych nie bêd¹cych spó³kami
handlowymi, spe³niaj¹ co najmniej dwa z nastêpuj¹cych warunków:
1) ³¹czne rednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pe³ne etaty wynios³o
nie wiêcej ni¿ 250 osób,
2) ³¹czna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczy³a równowartoci
7.500.000 euro,
3) ³¹czne przychody netto ze sprzeda¿y produktów i towarów oraz operacji
finansowych w walucie polskiej nie przekroczy³y równowartoci 15.000.000
euro.
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2. Jednostka dominuj¹ca, zale¿na od innej jednostki, mo¿e nie sporz¹dzaæ
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, je¿eli jednostka dominuj¹ca
wy¿szego szczebla posiada co najmniej 90 proc. udzia³ów tej jednostki, a wszyscy pozostali udzia³owcy nie zg³osili zasadnego sprzeciwu w terminie 6 miesiêcy przed dniem bilansowym. W takim przypadku jednostka dominuj¹ca
wy¿szego szczebla jest zobowi¹zana do objêcia konsolidacj¹ zarówno zale¿nej od niej jednostki dominuj¹cej, jak i wszystkich jednostek zale¿nych od
jednostki dominuj¹cej zwolnionej ze sporz¹dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
3. Jednostka dominuj¹ca mo¿e nie sporz¹dzaæ skonsolidowanego sprawozdania finansowego tak¿e wtedy, gdy wszystkie jednostki od niej zale¿ne wy³¹cza siê z obowi¹zku objêcia ich konsolidacj¹ na podstawie art. 57 lub art. 58.
4. Je¿eli jednostka dominuj¹ca lub jednostka jej podporz¹dkowana jest emitentem papierów wartociowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub
ubiega siê o ich dopuszczenie, lub emitowane przez ni¹ papiery wartociowe
s¹ notowane na jednym z rynków regulowanych w krajach Unii Europejskiej, nie stosuje siê zwolnieñ, o których mowa w ust. 1 i 2.
Art. 57
(Wy³¹czenia)
1. Konsolidacj¹ nie obejmuje siê jednostki zale¿nej oraz nie bêd¹cej spó³k¹
handlow¹ jednostki wspó³zale¿nej, je¿eli:
1) udzia³y tej jednostki zosta³y nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie, z wy³¹cznym ich przeznaczeniem do póniejszej odprzeda¿y, w terminie
jednego roku od dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie,
2) sprawowanie kontroli lub wspó³kontroli nad jednostk¹ wed³ug przewidywañ kierownika jednostki dominuj¹cej bêdzie trwaæ krócej ni¿ rok, licz¹c od
dnia bilansowego, na który sporz¹dzane jest sprawozdanie jednostki dominuj¹cej, a jednostka ta nie by³a wczeniej objêta konsolidacj¹,
3) wystêpuj¹ ograniczenia w sprawowaniu kontroli lub wspó³kontroli nad jednostk¹, które wy³¹czaj¹ swobodne dysponowanie jej aktywami, w tym wypracowanym przez tê jednostkê zyskiem netto, lub które wy³¹czaj¹ sprawowanie kontroli nad organami kieruj¹cymi t¹ jednostk¹.
2. Konsolidacj¹ nie obejmuje siê jednostki zale¿nej oraz nie bêd¹cej spó³k¹
handlow¹ jednostki wspó³zale¿nej, je¿eli prowadzi ona ca³kowicie odmienny
rodzaj dzia³alnoci, na skutek czego w³¹czenie danych tej jednostki do skonsolidowanego sprawozdania finansowego by³oby sprzeczne z realizacj¹ obowi¹zku, okrelonego w art. 4 ust. 1, z zastrze¿eniem art. 59 ust. 2.
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Art. 58
(Dodatkowe zwolnienia z konsolidacji)
1. Konsolidacj¹ mo¿na nie obejmowaæ jednostki zale¿nej lub wspó³zale¿nej
nie bêd¹cej spó³k¹ handlow¹, je¿eli:
1) dane finansowe tej jednostki s¹ nieistotne dla realizacji obowi¹zku okrelonego w art. 4 ust. 1,
2) jednostka rozpoczê³a dzia³alnoæ w drugiej po³owie roku obrotowego, bêd¹cego równie¿ rokiem obrotowym jednostki dominuj¹cej, i ³¹czy swoje ksiêgi
rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres z ksiêgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok nastêpny,
3) pozyskanie informacji, niezbêdnych do prawid³owego i rzetelnego objêcia
jednostki konsolidacj¹, wi¹zaæ siê mo¿e z poniesieniem niewspó³miernie wysokich kosztów, uniemo¿liwiaj¹cych spe³nienie wymaganych ustaw¹ obowi¹zków, zwi¹zanych ze sporz¹dzeniem, zbadaniem, zatwierdzeniem i opublikowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przepis ten ma
zastosowanie wy³¹cznie do jednostek, których siedziba lub miejsce sprawowania zarz¹du znajduje siê poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej.
2. Je¿eli dwie lub wiêcej jednostek zale¿nych lub wspó³zale¿nych spe³nia kryterium, o którym mowa w ust. 1, ale ich ³¹czne dane s¹ istotne z punktu widzenia realizacji obowi¹zku, o którym mowa w art. 4 ust. 1, to jednostki te
nale¿y obj¹æ konsolidacj¹.
Art. 59
(Metody konsolidacji)
1. Dane jednostki zale¿nej konsoliduje siê metod¹ konsolidacji pe³nej, o której mowa w art. 60 ust. 1, za dane jednostek wspó³zale¿nych nie bêd¹cych
spó³kami handlowymi konsoliduje siê metod¹ konsolidacji proporcjonalnej,
o której mowa w art. 61 ust. 1, z zastrze¿eniem art. 55 ust. 5.
2. Dane jednostki zale¿nej lub wspó³zale¿nej, o których mowa w art. 57 ust.
2, wykazuje siê w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metod¹ praw
w³asnoci. Je¿eli zosta³y spe³nione warunki, o których mowa w art. 57 ust. 1
pkt 2 lub 3, a jednostka zale¿na lub wspó³zale¿na by³a wczeniej objêta konsolidacj¹ lub jednostka dominuj¹ca wst¹pi³a w prawa znacz¹cego inwestora,
to dane tych jednostek wykazuje siê metod¹ praw w³asnoci, o której mowa
w art. 62 ust. 1.
3. Udzia³y w jednostce stowarzyszonej oraz udzia³y w jednostkach wspó³zale¿nych bêd¹cych spó³kami handlowymi wykazuje siê w skonsolidowanym
#"

sprawozdaniu finansowym grupy kapita³owej metod¹ praw w³asnoci, o której mowa w art. 62 ust. 1.
Art. 60
(Metoda pe³na konsolidacji)
1. Metoda konsolidacji pe³nej polega na sumowaniu, w pe³nej wartoci, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdañ finansowych jednostki dominuj¹cej i jednostek zale¿nych, dokonaniu wy³¹czeñ, o których mowa w ust.
2 i 6, oraz innych korekt, o których mowa w ust. 8-9.
2. Wy³¹czeniu podlega wyra¿ona w cenie nabycia wartoæ udzia³ów posiadanych przez jednostkê dominuj¹c¹ i inne jednostki objête konsolidacj¹ w jednostkach zale¿nych z t¹ czêci¹, wycenionych wed³ug wartoci godziwej aktywów netto jednostek zale¿nych, która odpowiada udzia³owi jednostki
dominuj¹cej i innych jednostek grupy kapita³owej objêtych konsolidacj¹
w jednostkach zale¿nych, na dzieñ rozpoczêcia sprawowania nad nimi kontroli. Je¿eli wartoæ posiadanych udzia³ów i odpowiadaj¹ca im czêæ aktywów netto jednostek zale¿nych, wycenionych wed³ug ich wartoci godziwych,
ró¿ni¹ siê, to  z zastrze¿eniem ust. 3 i 4:
1) nadwy¿kê wartoci udzia³ów nad odpowiadaj¹c¹ im czêci¹ aktywów netto wycenionych wed³ug ich wartoci godziwych  wartoæ firmy, wykazuje siê
w aktywach skonsolidowanego bilansu, w odrêbnej pozycji aktywów trwa³ych jako Wartoæ firmy jednostek podporz¹dkowanych,
2) nadwy¿kê odpowiedniej czêci aktywów netto wycenionych wed³ug ich wartoci godziwych nad wartoci¹ udzia³ów  ujemn¹ wartoæ firmy, wykazuje
siê w pasywach skonsolidowanego bilansu w odrêbnej pozycji jako Ujemna
wartoæ firmy jednostek podporz¹dkowanych.
3. Je¿eli sprawowanie kontroli nad jednostk¹ zale¿n¹ powstaje lub zostaje
wzmocnione w wyniku kilku znacz¹cych transakcji lub transakcje te nastêpuj¹ w znacznych odstêpach czasu, to ró¿nice, o których mowa w ust. 2, ustala
siê na ka¿dy dzieñ nabycia poszczególnych czêci udzia³ów, przy czym po raz
pierwszy ustala siê je na dzieñ powstania stosunku podporz¹dkowania.
4. W przypadku zmian procentowego udzia³u jednostki dominuj¹cej lub grupy
kapita³owej w aktywach netto jednostki zale¿nej w wyniku wydania (emisji)
udzia³ów, powsta³¹ z tego tytu³u ró¿nicê, o której mowa w ust. 2, zalicza siê
w ca³oci do przychodów lub kosztów finansowych.
5. Dla ustalania podstaw wyceny aktywów netto w wartociach godziwych
oraz rozliczania wartoci firmy lub ujemnej wartoci firmy stosuje siê odpowiednio zasady okrelone w art. 28 ust. 5 i w art. 44b ust. 4, 11 i 12.
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6. Wy³¹czeniu podlegaj¹ równie¿ w ca³oci:
1) wzajemne nale¿noci i zobowi¹zania oraz inne rozrachunki o podobnym
charakterze jednostek objêtych konsolidacj¹,
2) przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych miêdzy jednostkami objêtymi konsolidacj¹,
3) zyski lub straty powsta³e w wyniku operacji gospodarczych dokonanych
miêdzy jednostkami objêtymi konsolidacj¹, zawarte w wartoci aktywów podlegaj¹cych konsolidacji,
4) dywidendy naliczone lub wyp³acone przez jednostki zale¿ne jednostce dominuj¹cej i innym jednostkom, objêtym konsolidacj¹.
7. Mo¿na nie dokonywaæ wy³¹czeñ, o których mowa w ust. 6, je¿eli nie s¹ one
istotne dla realizacji obowi¹zku okrelonego w art. 4 ust. 1.
8. Je¿eli w ci¹gu roku obrotowego zbyto udzia³y w jednostce zale¿nej, to
w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wykazuje siê:
1) wyniki dzia³alnoci osi¹gniête przez tê jednostkê zale¿n¹ do dnia zbycia udzia³ów przez jednostkê dominuj¹c¹ lub inn¹ jednostkê objêt¹ konsolidacj¹,
2) wynik ze zbycia udzia³ów jednostki zale¿nej, ustalony jako ró¿nica miêdzy
przychodem ze zbycia udzia³ów a odpowiadaj¹c¹ im czêci¹ aktywów netto
jednostki zale¿nej, skorygowana o nie odpisan¹ czêæ wartoci firmy lub ujemnej wartoci firmy, dotycz¹c¹ zbytych udzia³ów.
9. Udzia³y w kapitale w³asnym jednostek zale¿nych, nale¿¹ce do osób lub
jednostek innych ni¿ objête konsolidacj¹, wykazuje siê w odrêbnej pozycji
pasywów skonsolidowanego bilansu, po kapita³ach w³asnych jako Kapita³y mniejszoci. Wartoæ pocz¹tkow¹ tych kapita³ów ustala siê w wysokoci
odpowiadaj¹cej im wartoci godziwej aktywów netto, ustalonej na dzieñ
rozpoczêcia sprawowania kontroli. Wartoæ tê zwiêksza siê lub zmniejsza
odpowiednio o zmiany w aktywach netto jednostek zale¿nych. Przypadaj¹ce na inne osoby lub jednostki nie objête konsolidacj¹ zyski lub straty wykazuje siê w skonsolidowanym rachunku zysków i strat po pozycji Wynik
finansowy netto, jako Zyski (straty) mniejszoci, z uwzglêdnieniem korekty wyniku z tytu³u okrelonego w ust. 6 pkt 4. Je¿eli straty jednostek
zale¿nych przypadaj¹ce na kapita³y mniejszoci przekraczaj¹ kwoty gwarantuj¹ce ich pokrycie, to ich nadwy¿ka podlega rozliczeniu z kapita³em
w³asnym grupy kapita³owej.
Art. 61
(Metoda konsolidacji proporcjonalnej)
1. Metoda konsolidacji proporcjonalnej polega na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdañ finansowych jednostki dominuj¹cej, w pe³nej war#$

toci, z czêci¹ wartoci poszczególnych pozycji sprawozdañ finansowych, jednostek wspó³zale¿nych nie bêd¹cych spó³kami handlowymi, proporcjonaln¹
do posiadanych przez jednostki grupy kapita³owej objête konsolidacj¹ udzia³ów oraz dokonaniu wy³¹czeñ.
2. Wy³¹czeniu podlega wyra¿ona w cenie nabycia wartoæ udzia³ów posiadanych przez jednostkê dominuj¹c¹ i inne jednostki objête konsolidacj¹ w jednostkach wspó³zale¿nych z t¹ czêci¹, wycenionych wed³ug wartoci godziwej aktywów netto jednostek wspó³zale¿nych, która odpowiada udzia³owi
jednostki dominuj¹cej i innych jednostek grupy kapita³owej, objêtych konsolidacj¹ w jednostkach wspó³zale¿nych na dzieñ rozpoczêcia wspó³kontroli.
Je¿eli wartoæ posiadanych udzia³ów i odpowiadaj¹ca im czêæ wycenionych,
wed³ug ich wartoci godziwych, aktywów netto jednostek wspó³zale¿nych
ró¿ni¹ siê, to z zastrze¿eniem ust. 3 i 4:
1) wartoæ firmy wykazuje siê w aktywach skonsolidowanego bilansu, w odrêbnej pozycji aktywów trwa³ych, jako Wartoæ firmy jednostek podporz¹dkowanych,
2) ujemn¹ wartoæ firmy wykazuje siê w pasywach skonsolidowanego bilansu,
w odrêbnej pozycji, jako Rezerwa kapita³owa jednostek podporz¹dkowanych.
3. Je¿eli sprawowanie wspó³kontroli nad jednostk¹ wspó³zale¿n¹ powstaje
lub zostaje wzmocnione w wyniku kilku znacz¹cych transakcji lub transakcje te nastêpuj¹ w znacznych odstêpach czasu, to ró¿nice, o których mowa
w ust. 2, ustala siê na ka¿dy dzieñ nabycia poszczególnych czêci udzia³ów,
przy czym po raz pierwszy ustala siê je na dzieñ powstania stosunku podporz¹dkowania.
4. W przypadku zmian procentowego udzia³u jednostki dominuj¹cej lub grupy
kapita³owej w aktywach netto jednostki wspó³zale¿nej, w wyniku wydania
(emisji) udzia³ów, powsta³¹ z tego tytu³u ró¿nicê, o której mowa w ust. 2, zalicza siê w ca³oci do przychodów lub kosztów finansowych.
5. Dla ustalania podstaw wyceny aktywów netto w wartociach godziwych
oraz rozliczania wartoci firmy lub ujemnej wartoci firmy stosuje siê odpowiednio zasady okrelone w art. 28 ust. 5 i w art. 44b ust. 4, 11 i 12.
6. Wy³¹czeniu, przed zsumowaniem odpowiednich pozycji sprawozdañ finansowych, podlegaj¹ równie¿:
1) wzajemne nale¿noci i zobowi¹zania oraz inne rozrachunki o podobnym
charakterze jednostek objêtych konsolidacj¹  w pe³nych kwotach,
2) przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych miêdzy jednostkami objêtymi konsolidacj¹  w pe³nych kwotach,
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3) zyski lub straty powsta³e w wyniku operacji dokonanych miêdzy jednostkami objêtymi konsolidacj¹, zawarte w wartoci aktywów podlegaj¹cych
konsolidacji  w proporcji do posiadanych udzia³ów,
4) dywidendy naliczone lub wyp³acone przez jednostki wspó³zale¿ne jednostce
dominuj¹cej i innym jednostkom objêtym konsolidacj¹  w pe³nych kwotach.
7. Mo¿na nie dokonywaæ wy³¹czeñ, o których mowa w ust. 6, je¿eli nie s¹ one
istotne dla realizacji obowi¹zku okrelonego w art. 4 ust. 1.
8. Je¿eli w ci¹gu roku obrotowego zbyto udzia³y w jednostce wspó³zale¿nej,
to w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wykazuje siê:
1) wynik dzia³alnoci osi¹gniêty przez tê jednostkê wspó³zale¿n¹ do dnia zbycia udzia³ów przez jednostkê dominuj¹c¹ lub inn¹ jednostkê objêt¹ skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, o ile jednostka ta dalej objêta jest
konsolidacj¹,
2) wynik ze zbycia udzia³ów jednostki wspó³zale¿nej, ustalony jako ró¿nica
miêdzy przychodem ze zbycia udzia³ów a odpowiadaj¹c¹ im czêci¹ aktywów
netto jednostki wspó³zale¿nej, skorygowana o nie odpisan¹ czêæ wartoci firmy lub ujemnej wartoci firmy, dotycz¹c¹ zbytych udzia³ów.
9. Nie wykazuje siê udzia³ów w kapitale w³asnym jednostek wspó³zale¿nych,
w tym zysków (strat) netto, nale¿¹cych do osób lub jednostek innych ni¿ wchodz¹ce w sk³ad grupy kapita³owej i objête konsolidacj¹.
Art. 62
(Metoda praw w³asnoci)
1. Przy stosowaniu metody praw w³asnoci w aktywach trwa³ych skonsolidowanego bilansu wyodrêbnia siê pozycjê Udzia³y w jednostkach podporz¹dkowanych wyceniane metod¹ praw w³asnoci, wykazuj¹c udzia³y w cenach
ich nabycia skorygowanych o ró¿nicê miêdzy cenami nabycia udzia³ów a wartoci¹ udzia³ów w kapitale w³asnym tych jednostek. Ró¿nicê t¹ ustala siê i wykazuje w odrêbnej pozycji skonsolidowanego bilansu oraz odnosi siê na skonsolidowany rachunek zysków i strat, stosuj¹c zasady, o których mowa w art.
60 ust. 2 i 5.
2. Skorygowan¹ cenê nabycia, o której mowa w ust. 1, ustalon¹ na dzieñ uzyskania znacz¹cego wp³ywu albo na dzieñ rozpoczêcia kontroli lub wspó³kontroli, powiêksza siê lub pomniejsza o przypadaj¹ce na rzecz jednostki dominuj¹cej lub innej jednostki grupy kapita³owej objêtej konsolidacj¹ zwiêkszenia
lub zmniejszenia kapita³u w³asnego tej jednostki podporz¹dkowanej, jakie
nast¹pi³y od dnia uzyskania znacz¹cego wp³ywu albo od dnia rozpoczêcia
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kontroli lub wspó³kontroli do dnia bilansowego, w tym zmniejszenia z tytu³u
rozliczeñ z jej w³acicielami.
3. Przy stosowaniu metody praw w³asnoci w skonsolidowanym rachunku
zysków i strat wykazuje siê, w oddzielnej pozycji, udzia³ znacz¹cego inwestora lub jednostki dominuj¹cej, lub innej jednostki grupy kapita³owej objêtej
konsolidacj¹ w wyniku finansowym jednostki podporz¹dkowanej. Z wyniku
jednostki podporz¹dkowanej wy³¹cza siê zawarte w aktywach zyski lub straty z tytu³u transakcji dokonanych miêdzy jednostkami objêtymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym a dan¹ jednostk¹ podporz¹dkowan¹.
4. Je¿eli jednostka podporz¹dkowana zobowi¹zana jest sporz¹dziæ skonsolidowane sprawozdanie finansowe, to dane tej jednostki w³¹cza siê do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita³owej na podstawie danych finansowych, uwzglêdniaj¹cych dane finansowe jej grupy kapita³owej.
Dotyczy to tak¿e sposobu ustalania ró¿nicy, o której mowa w ust. 1.
5. W przypadku trwa³ego ograniczenia wywierania znacz¹cego wp³ywu na
jednostkê stowarzyszon¹, wartoæ udzia³ów w tej jednostce wykazuje siê metod¹ praw w³asnoci, w wysokoci okrelonej na dzieñ tego ograniczenia.
Zasada ta dotyczy tak¿e innych jednostek podporz¹dkowanych, o których
mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3.
6. W przypadku trwa³ej utraty wartoci udzia³ów w jednostkach podporz¹dkowanych, ustalona na dzieñ nabycia udzia³ów wartoæ firmy lub ujemna
wartoæ firmy podlega odpisaniu na wynik finansowy w kwocie równej ró¿nicy pomiêdzy dotychczasow¹ wartoci¹ udzia³ów a ich wartoci¹ skorygowan¹.
Art. 63
(Wartoæ firmy zgodnie z metod¹ praw w³asnoci)
1. Je¿eli jednostka dominuj¹ca lub znacz¹cy inwestor wycenia zaliczane do
aktywów trwa³ych posiadane przez ni¹ udzia³y w jednostce podporz¹dkowanej metod¹ praw w³asnoci  zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 4, to wartoæ aktywów netto oraz wartoæ firmy lub ujemn¹ wartoæ firmy ustala siê, stosuj¹c
zasady okrelone w art. 60 ust. 2 i 5.
2. Cenê nabycia udzia³ów powiêksza siê lub pomniejsza, o przypadaj¹ce na
rzecz jednostki dominuj¹cej lub znacz¹cego inwestora, zwiêkszenia lub zmniejszenia kapita³u w³asnego jednostki podporz¹dkowanej, jakie nast¹pi³y od dnia
uzyskania znacz¹cego wp³ywu lub od dnia objêcia kontroli lub wspó³kontroli
do dnia bilansowego, w tym zmniejszenia z tytu³u rozliczeñ z jej w³aciciela#'

mi, z tym ¿e udzia³ w zysku (stracie) netto jednostki podporz¹dkowanej koryguje siê o odpis wartoci firmy lub ujemnej wartoci firmy, z zachowaniem
zasad, o których mowa w art. 44b ust. 11 i 12, oraz odpis ró¿nicy w wycenie
aktywów netto wed³ug ich wartoci godziwych i wartoci ksiêgowych, przypadaj¹cy na dany okres sprawozdawczy.
3. Zasady okrelone w art. 62 ust. 3-6 stosuje siê odpowiednio.
Art. 63a
(Wy³¹czenia z metody praw w³asnoci)
Metody praw w³asnoci, o której mowa w art. 62 i 63, nie stosuje siê odpowiednio w przypadkach okrelonych w art. 57 ust. 1 oraz mo¿na nie stosowaæ
odpowiednio w przypadkach okrelonych w art. 58.
Art. 63b
(Jednakowe metody sprorz¹dzania sprawozdañ finansowych)
1. Jednostki, których dane objête s¹ skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, a w szczególnoci jednostki zale¿ne i wspó³zale¿ne, powinny stosowaæ jednakowe metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporz¹dzania sprawozdañ finansowych, zgodne z przyjêtymi zasadami (polityk¹) rachunkowoci
jednostki dominuj¹cej. Je¿eli z wa¿nych przyczyn stosowanie jednakowych
metod wyceny i sporz¹dzania sprawozdañ finansowych nie jest mo¿liwe, nale¿y dokonaæ odpowiednich przekszta³ceñ sprawozdañ finansowych tych jednostek, których dane finansowe s¹ istotne dla realizacji obowi¹zku okrelonego w art. 4 ust. 1.
2. Zasady okrelone w art. 51 ust. 2 stosuje siê odpowiednio.
Art. 63c
(Warunki dla skonsolidowanych sprawozdañ)
1. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 55 ust. 1 i 7, sporz¹dza siê
na ten sam dzieñ bilansowy i za ten sam rok obrotowy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominuj¹cej. Je¿eli ten sam dzieñ bilansowy nie mo¿e byæ
przyjêty przez poszczególne jednostki grupy kapita³owej, to konsolidacj¹
mo¿na obj¹æ sprawozdanie finansowe sporz¹dzone za inny okres roczny ni¿
rok obrotowy, pod warunkiem ¿e dzieñ bilansowy tych sprawozdañ finansowych przypada nie wczeniej ni¿ na 3 miesi¹ce przed dniem bilansowym przyjêtym dla grupy kapita³owej. Dotyczy to równie¿ sprawozdañ finansowych
jednostek, dla których stosuje siê metodê praw w³asnoci.
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2. Jednostka dominuj¹ca sporz¹dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie póniej ni¿ w ci¹gu 2 miesiêcy od daty obowi¹zuj¹cej dla sporz¹dzenia sprawozdania finansowego jednostki dominuj¹cej. Je¿eli konsolidacja
nastêpuje tak¿e na szczeblu jednostek podporz¹dkowanych, termin ten przed³u¿a siê o kolejny miesi¹c.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki
dominuj¹cej oraz inne osoby odpowiedzialne za sporz¹dzenie tego sprawozdania. Przepis art. 52 ust. 2 stosuje siê odpowiednio.
4. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu
przez organ zatwierdzaj¹cy jednostki dominuj¹cej, nie póniej ni¿ 8 miesiêcy
od dnia bilansowego, na który nale¿y sporz¹dziæ roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominuj¹cej.
Art. 63d
(Sprawozdania jednostek powi¹zanych)
Sprawozdania finansowe jednostek powi¹zanych oraz sprawozdania z ich dzia³alnoci, w przypadku gdy jednostkami dominuj¹cymi lub znacz¹cymi inwestorami s¹ emitenci papierów wartociowych dopuszczonych do publicznego
obrotu lub ubiegaj¹cy siê o ich dopuszczenie, sporz¹dza siê na podstawie przepisów ustawy, z uwzglêdnieniem przepisów o publicznym obrocie papierami
wartociowymi.

5.8 Rozdzia³ 7. Badanie i og³aszanie sprawozdañ finansowych
Art. 64
(Zakres stosowania)
1. Badaniu i og³aszaniu podlegaj¹ roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe
grup kapita³owych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuuj¹cych dzia³alnoæ:
1) banków oraz zak³adów ubezpieczeñ,
2) jednostek dzia³aj¹cych na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartociowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
2a) jednostek dzia³aj¹cych na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
3) spó³ek akcyjnych,
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4) pozosta³ych jednostek, które w poprzedzaj¹cym roku obrotowym, za który sporz¹dzono sprawozdania finansowe, spe³ni³y co najmniej dwa z nastêpuj¹cych warunków:
a) rednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pe³ne etaty wynios³o co najmniej 50 osób,
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowi³a równowartoæ w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
c) przychody netto ze sprzeda¿y towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowi³y równowartoæ w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.
2. W jednostkach sporz¹dzaj¹cych ³¹czne sprawozdania finansowe, o których
mowa w art. 51 ust. 1, warunki okrelone w ust. 1 stosuje siê do ³¹cznego
rocznego sprawozdania finansowego.
3. Badaniu podlegaj¹ sprawozdania finansowe spó³ek przejmuj¹cych i spó³ek nowo zawi¹zanych, sporz¹dzone za rok obrotowy, w którym nast¹pi³o po³¹czenie wed³ug zasad, o których mowa w rozdziale 4a.
4. Badaniu i og³aszaniu podlegaj¹ równie¿ pó³roczne sprawozdania finansowe
funduszy inwestycyjnych.
5. skrelony.
Art. 65
(Cele badania i raportu z badania sprawozdania finansowego)
1. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyra¿enie przez bieg³ego
rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawid³owe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacjê maj¹tkow¹
i finansow¹, jak te¿ wynik finansowy badanej jednostki.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna w szczególnoci stwierdzaæ, czy
badane sprawozdanie finansowe:
1) zosta³o sporz¹dzone na podstawie prawid³owo prowadzonych ksi¹g rachunkowych,
2) zosta³o sporz¹dzone zgodnie z okrelonymi ustaw¹ zasadami rachunkowoci,
3) jest zgodne co do formy i treci z obowi¹zuj¹cymi jednostkê przepisami
prawa, statutem lub umow¹,
4) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje, a w odniesieniu do sprawozdania z dzia³alnoci jednostki, czy
informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzglêdniaj¹ postanowienia art.
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49 ust. 2 i zgodne s¹ z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu
finansowym.
3. W opinii nale¿y równie¿:
1) poinformowaæ o niedope³nieniu, do dnia wyra¿enia opinii, okrelonych
w art. 69 i 70 obowi¹zków z³o¿enia we w³aciwym rejestrze s¹dowym oraz do
og³oszenia sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzedzaj¹ce rok obrotowy,
2) wskazaæ na stwierdzone podczas badania powa¿ne zagro¿enia dla kontynuacji dzia³alnoci przez jednostkê.
4. Opinia powinna w sposób jednoznaczny wskazywaæ powody wyra¿enia zastrze¿eñ do sprawozdania finansowego, wyra¿enia opinii negatywnej lub odmowy wyra¿enia opinii, z uwagi na zaistnienie okolicznoci uniemo¿liwiaj¹cych jej
sformu³owanie. Zastrze¿enia nale¿y wyraziæ w sposób wskazuj¹cy na ich zasiêg.
5. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien przedstawiaæ w szczególnoci:
1) ogóln¹ charakterystykê jednostki (dane identyfikuj¹ce jednostkê),
2) stwierdzenie uzyskania od jednostki ¿¹danych informacji, wyjanieñ
i owiadczeñ,
3) ocenê prawid³owoci stosowanego systemu rachunkowoci i dzia³ania powi¹zanej z nim kontroli wewnêtrznej,
4) charakterystykê pozycji lub grupy pozycji sprawozdania finansowego, je¿eli zdaniem bieg³ego rewidenta wymagaj¹ one omówienia,
5) stwierdzenie stosowania siê przez bank do obowi¹zuj¹cych zasad w zakresie ostro¿noci, okrelonych w odrêbnych przepisach, oraz stwierdzenie prawid³owoci ustalenia wspó³czynnika wyp³acalnoci,
6) stwierdzenie utworzenia przez zak³ad ubezpieczeñ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w wysokoci zapewniaj¹cej pe³ne wywi¹zanie siê z bie¿¹cych
i przysz³ych zobowi¹zañ, wynikaj¹cych z zawartych umów ubezpieczenia, oraz
zabezpieczenie tych rezerw lokatami, zgodnie z przepisami o dzia³alnoci ubezpieczeniowej, a tak¿e prawid³owoci wyliczenia marginesu wyp³acalnoci
i posiadania finansowego pokrycia tego marginesu,
7) przedstawienie sytuacji maj¹tkowej i finansowej oraz wyniku finansowego
jednostki, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi w istotny sposób wp³ywaj¹ negatywnie na tê sytuacjê,
a zw³aszcza zagra¿aj¹ kontynuowaniu dzia³alnoci przez jednostkê. Je¿eli w toku
badania jednostki bieg³y rewident stwierdzi istotne, maj¹ce wp³yw na sprawozdanie finansowe, naruszenie prawa, statutu lub umowy spó³ki, to powinien
o tym poinformowaæ w raporcie, a w razie potrzeby równie¿ w opinii.
6. Opinia i raport powinny wynikaæ z zebranej i opracowanej w toku badania dokumentacji rewizyjnej. Powinny one umo¿liwiæ bieg³emu rewidentowi,
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nie bior¹cemu udzia³u w badaniu, przeledzenie jego przebiegu i znalezienie
uzasadnienia dla opinii wyra¿onej o badanym sprawozdaniu finansowym.
Art. 66
(Bezstronnoæ i niezale¿noæ bieg³ego rewidenta)
1. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza bieg³y rewident spe³niaj¹cy warunki do wyra¿enia bezstronnej i niezale¿nej opinii o tym sprawozdaniu.
2. Bezstronnoæ i niezale¿noæ nie jest zachowana, je¿eli bieg³y rewident:
1) posiada udzia³y, akcje lub inne tytu³y w³asnoci w jednostce lub w jednostce z ni¹ stowarzyszonej, dominuj¹cej, zale¿nej lub wspó³zale¿nej, z wy³¹czeniem udzia³u w spó³dzielni mieszkaniowej,
2) jest lub by³ w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pe³nomocnikiem), cz³onkiem organów nadzorczych b¹d zarz¹dzaj¹cych lub pracownikiem jednostki albo jednostki z ni¹ stowarzyszonej, dominuj¹cej, zale¿nej
lub wspó³zale¿nej,
3) w ostatnich 3 latach uczestniczy³ w prowadzeniu ksi¹g rachunkowych, sporz¹dzaniu sprawozdania finansowego, stanowi¹cego przedmiot badania,
4) osi¹gn¹³ chocia¿by w jednym roku w ci¹gu ostatnich 5 lat co najmniej 50
proc. przychodu rocznego z tytu³u wiadczenia us³ug na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominuj¹cej lub jednostek z ni¹ stowarzyszonych,
jednostek od niej zale¿nych lub wspó³zale¿nych. Nie dotyczy to pierwszego
roku dzia³alnoci bieg³ego rewidenta,
5) jest ma³¿onkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego
stopnia lub jest zwi¹zany z tytu³u opieki, przysposobienia lub kurateli z osob¹ zarz¹dzaj¹c¹ lub bêd¹c¹ w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu badania takie osoby,
6) z innych powodów nie mo¿e sporz¹dziæ bezstronnej i niezale¿nej opinii.
3. Zasady bezstronnoci i niezale¿noci okrelone w ust. 2 stosuje siê odpowiednio do podmiotów, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 13 padziernika 1994 r. o bieg³ych rewidentach i ich samorz¹dzie (Dz. U. nr 121,
poz. 592, z 1996 r. nr 102, poz. 475 oraz z 2000 r. nr 89, poz. 992 i nr 94, poz.
1037) oraz do cz³onków zarz¹du i organów nadzorczych tych podmiotów lub
innych osób uczestnicz¹cych w badaniu tych sprawozdañ.
4. Wyboru podmiotu, o którym mowa w ust. 3, dokonuje organ zatwierdzaj¹cy sprawozdanie finansowe jednostki, chyba ¿e statut, umowa lub inne wi¹¿¹ce jednostkê przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
5. Kierownik jednostki zawiera z podmiotem, o którym mowa w ust. 3, umowê o badanie w terminie umo¿liwiaj¹cym mu udzia³ w inwentaryzacji zna$"

cz¹cych sk³adników maj¹tkowych. Koszty badania sprawozdania finansowego
ponosi badana jednostka.
6. Badanie przeprowadzone z naruszeniem przepisu ust. 1-4 jest niewa¿ne z
mocy prawa.
Art. 67
(Obowi¹zek informacyjny bieg³ego rewidenta)
1. Kierownik badanej jednostki zapewnia udostêpnienie bieg³emu rewidentowi, przeprowadzaj¹cemu badanie sprawozdania finansowego, ksi¹g rachunkowych oraz dokumentów stanowi¹cych podstawê dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów, jak równie¿ udziela wyczerpuj¹cych
informacji, wyjanieñ i owiadczeñ  niezbêdnych do wydania opinii bieg³ego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym jednostki.
2. Bieg³y rewident jest uprawniony do uzyskania informacji zwi¹zanych z przebiegiem badania od kontrahentów badanej jednostki, w tym tak¿e od banków
i jej doradców prawnych  z upowa¿nienia kierownika badanej jednostki.
3. Je¿eli przedmiotem badania jest sprawozdanie finansowe jednostki dominuj¹cej, to uprawnienia bieg³ego rewidenta, o których mowa w ust. 1 i 2, przys³uguj¹ tak¿e wobec jednostek zale¿nych, wspó³zale¿nych i stowarzyszonych.
4. Biegli rewidenci, którzy przeprowadzili badanie sprawozdania finansowego:
1) jednostki, jednostek zale¿nych, wspó³zale¿nych lub stowarzyszonych  za
okresy sprawozdawcze poprzedzaj¹ce rok obrotowy,
2) jednostek zale¿nych, wspó³zale¿nych lub stowarzyszonych  za rok obrotowy
 s¹ obowi¹zani do udzielenia odpowiednich informacji i wyjanieñ bieg³emu rewidentowi, badaj¹cemu za rok obrotowy sprawozdanie finansowe jednostki, w tym jednostki dominuj¹cej.
Art. 67a
(Stosowanie przepisów)
Przepisy art. 65, art. 66 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz art. 67 stosuje siê odpowiednio do
badania sprawozdañ finansowych innych ni¿ okrelone w art. 64.
Art. 68
(Udostêpnianie sprawozdania)
Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych,
spó³ki akcyjne oraz spó³dzielnie s¹ obowi¹zane do udostêpnienia wspólnikom,
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akcjonariuszom lub cz³onkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z dzia³alnoci jednostki, a je¿eli sprawozdanie finansowe podlega obowi¹zkowi badania  tak¿e opinii wraz z raportem bieg³ego rewidenta  najpóniej na 15
dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy
lub walnym zgromadzeniem cz³onków albo przedstawicieli cz³onków spó³dzielni. Spó³ka akcyjna udostêpnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej.
Art. 69
(Sk³adanie sprawozdania do rejestru)
1. Kierownik jednostki sk³ada we w³aciwym rejestrze s¹dowym roczne sprawozdanie finansowe, opiniê bieg³ego rewidenta, je¿eli podlega³o ono badaniu
zgodnie z przepisami art. 64 ust. 1, odpis uchwa³y b¹d postanowienia organu zatwierdzaj¹cego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku spó³ek kapita³owych,
towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych, spó³dzielni oraz przedsiêbiorstw pañstwowych  tak¿e sprawozdanie z dzia³alnoci jednostki  w ci¹gu 15 dni od
dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
2. Je¿eli sprawozdanie finansowe nie zosta³o zatwierdzone w terminie okrelonym w art. 53 ust. 1, to nale¿y je z³o¿yæ w s¹dzie lub innym organie, o których
mowa w ust. 1, w ci¹gu 15 dni po tym terminie.
3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do jednostki dominuj¹cej sporz¹dzaj¹cej roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapita³owej.
Art. 70
(Og³oszenie)
1. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 64 ust. 1, obowi¹zany jest z³o¿yæ
wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowi¹ce czêæ informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale w³asnym oraz rachunek przep³ywów pieniê¿nych za rok obrotowy, do og³oszenia
w ci¹gu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opini¹ bieg³ego rewidenta
oraz odpisem uchwa³y b¹d postanowienia organu zatwierdzaj¹cego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Zakres
rocznego i pó³rocznego sprawozdania finansowego funduszy inwestycyjnych
oraz termin ich z³o¿enia do og³oszenia okrelaj¹ odrêbne przepisy.
2. Og³oszenie, o którym mowa w ust. 1 i art. 64 ust. 4, nastêpuje w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B, a w odniesieniu
do spó³dzielni  w Monitorze Spó³dzielczym.
$$

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do jednostki dominuj¹cej sporz¹dzaj¹cej roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapita³owej.

5.9 Rozdzia³ 8. Ochrona danych
Art. 71
(Przechowywanie dokumentacji)
1. Dokumentacjê, o której mowa w art. 10 ust. 1, ksiêgi rachunkowe, dowody
ksiêgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe, zwane
dalej tak¿e zbiorami, nale¿y przechowywaæ w nale¿yty sposób i chroniæ
przed niedozwolonymi zmianami, nieupowa¿nionym rozpowszechnianiem,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Przy prowadzeniu ksi¹g rachunkowych przy u¿yciu komputera ochrona danych powinna polegaæ na stosowaniu odpornych na zagro¿enia noników danych,
na doborze stosownych rodków ochrony zewnêtrznej, na systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na nonikach komputerowych, pod warunkiem zapewnienia trwa³oci zapisu informacji systemu rachunkowoci, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksi¹g
rachunkowych, oraz na zapewnieniu ochrony programów komputerowych
i danych systemu informatycznego rachunkowoci, poprzez stosowanie odpowiednich rozwi¹zañ programowych i organizacyjnych, chroni¹cych przed
nieupowa¿nionym dostêpem lub zniszczeniem.
Art. 72
(Forma przechowywania danych gromadzonych przy u¿yciu komputera)
1. Ksiêgi rachunkowe mog¹ mieæ formê, z zastrze¿eniem art. 13 ust. 2 i 3,
zbiorów utrwalonych na nonikach komputerowych, pod warunkiem stosowania rozwi¹zañ wymienionych w art. 71 ust. 2.
2. Je¿eli system ochrony zbiorów danych rachunkowoci, utrwalonych na nonikach komputerowych, nie spe³nia wymagañ okrelonych w art. 71 ust. 2,
zapisy te powinny byæ wydrukowane w terminach przewidzianych w art. 13
ust. 6.
3. Przechowywanie ksi¹g rachunkowych na innym noniku ni¿ wymieniony
w ust. 2 jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odtworzenia ksi¹g
w formie wydruków.
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Art. 73
(Miejsce i sposób przechowywania danych)
1. Dowody ksiêgowe i dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje siê w siedzibie
zarz¹du lub oddzia³u (zak³adu) jednostki w oryginalnej postaci, w ustalonym porz¹dku dostosowanym do sposobu prowadzenia ksi¹g rachunkowych, w podziale
na okresy sprawozdawcze, w sposób pozwalaj¹cy na ich ³atwe odszukanie. Roczne
zbiory dowodów ksiêgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych oznacza siê okreleniem nazwy ich rodzaju oraz symbolem koñcowych lat i koñcowych numerów
w zbiorze.
2. Z wy³¹czeniem dokumentów dotycz¹cych przeniesienia praw maj¹tkowych do
nieruchomoci, list p³ac, powierzenia odpowiedzialnoci za sk³adniki aktywów,
znacz¹cych umów i innych wa¿nych dokumentów okrelonych przez kierownika
jednostki, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego treæ dowodów ksiêgowych mo¿e byæ przeniesiona na noniki danych, pozwalaj¹ce zachowaæ w trwa³ej
postaci zawartoæ dowodów. Warunkiem stosowania tej metody przechowywania
danych jest posiadanie urz¹dzeñ pozwalaj¹cych na odtworzenie dowodów w postaci wydruku, o ile inne przepisy nie stanowi¹ inaczej.
3. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, dokumentacjê przyjêtych zasad rachunkowoci, ksiêgi rachunkowe oraz sprawozdania finansowe, w tym równie¿ sprawozdanie z dzia³alnoci jednostki, przechowuje siê
odpowiednio w sposób okrelony w ust. 1.
Art. 74
(Okres przechowywania sprawozdañ finansowych)
1. Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegaj¹ trwa³emu przechowywaniu.
2. Pozosta³e zbiory przechowuje siê co najmniej przez okres:
1) ksiêgi rachunkowe  5 lat,
2) karty wynagrodzeñ pracowników b¹d ich odpowiedniki  przez okres wymaganego dostêpu do tych informacji, wynikaj¹cy z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej jednak ni¿ 5 lat,
3) dowody ksiêgowe dotycz¹ce wp³ywów ze sprzeda¿y detalicznej  do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak
ni¿ do dnia rozliczenia osób, którym powierzono sk³adniki aktywów objête sprzeda¿¹ detaliczn¹,
4) dowody ksiêgowe dotycz¹ce wieloletnich inwestycji rozpoczêtych, po¿yczek,
kredytów oraz umów handlowych, roszczeñ dochodzonych w postêpowaniu cywilnym lub objêtych postêpowaniem karnym albo podatkowym  przez 5 lat od
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pocz¹tku roku nastêpuj¹cego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje
i postêpowanie zosta³y ostatecznie zakoñczone, sp³acone, rozliczone lub przedawnione,
5) dokumentacjê przyjêtego sposobu prowadzenia rachunkowoci  przez okres
nie krótszy od 5 lat od up³ywu jej wa¿noci,
6) dokumenty dotycz¹ce rêkojmi i reklamacji  1 rok po terminie up³ywu rêkojmi
lub rozliczeniu reklamacji,
7) dokumenty inwentaryzacyjne  5 lat,
8) pozosta³e dowody ksiêgowe i dokumenty  5 lat.
3. Okresy przechowywania ustalone w ust. 2 oblicza siê od pocz¹tku roku nastêpuj¹cego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotycz¹.
Art. 75
(Udostêpnianie danych)
Udostêpnienie osobie trzeciej zbiorów lub ich czêci:
1) do wgl¹du na terenie jednostki  wymaga zgody kierownika jednostki lub osoby przez niego upowa¿nionej,
2) poza siedzib¹ zarz¹du (oddzia³u) jednostki  wymaga pisemnej zgody kierownika jednostki oraz pozostawienia w jednostce potwierdzonego spisu przejêtych
dokumentów,
chyba ¿e odrêbne przepisy stanowi¹ inaczej.
Art. 76
(Przechowywanie dokumentów w przypadku zakoñczenia dzia³alnoci)
1. Zbiory jednostek, które:
1) zakoñczy³y swoj¹ dzia³alnoæ w wyniku po³¹czenia z inn¹ jednostk¹ lub przekszta³cenia formy prawnej  przechowuje jednostka kontynuuj¹ca dzia³alnoæ,
2) zosta³y zlikwidowane  przechowuje wyznaczona osoba lub jednostka; o miejscu przechowywania kierownik, likwidator jednostki lub syndyk masy upad³ociowej informuje w³aciwy s¹d lub inny organ prowadz¹cy rejestr lub ewidencjê
dzia³alnoci gospodarczej oraz urz¹d skarbowy.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, odpowiednio stosuje siê przepisy art.
72-74.
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5.10 Rozdzia³ 9. Odpowiedzialnoæ karna
Art. 77
(Odpowiedzialnoæ za naruszenie przepisów)
Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:
1) nieprowadzenia ksi¹g rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom
ustawy lub podawania w tych ksiêgach nierzetelnych danych,
2) niesporz¹dzenia sprawozdania finansowego, sporz¹dzenia go niezgodnie z
przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych
 podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolnoci do lat 2, albo obu tym
karom ³¹cznie.
Art. 78
(Odpowiedzialnoæ za niezgodn¹ ze stanem faktycznym opiniê)
1. Bieg³y rewident, który sporz¹dza niezgodn¹ ze stanem faktycznym opiniê o sprawozdaniu finansowym i stanowi¹cych podstawê jego sporz¹dzenia ksiêgach rachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo-maj¹tkowej tej jednostki  podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolnoci do lat 2 albo obu tym karom ³¹cznie.
2. Je¿eli sprawca czynu okrelonego w ust. 1 dzia³a nieumylnie  podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnoci.
Art. 79
(Odpowiedzialnoæ za inne wykroczenia)
Kto wbrew przepisom ustawy:
1) nie poddaje rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez bieg³ego rewidenta,
2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjanieñ, owiadczeñ bieg³emu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pe³nienia obowi¹zków,
3) nie sk³ada rocznego sprawozdania finansowego do og³oszenia,
4) nie sk³ada rocznego sprawozdania finansowego lub sprawozdania z dzia³alnoci jednostki we w³aciwym rejestrze s¹dowym,
5) nie udostêpnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o których
mowa w art. 68
 podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnoci.
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5.11 Rozdzia³ 10. Przepisy szczególne i przejciowe
Art. 80
(Ograniczenia w stosowaniu niektórych przepisów ustawy)
1. Do jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, nie stosuje siê rozdzia³u 5 i 6.
2. Minister w³aciwy do spraw finansów publicznych mo¿e, w drodze rozporz¹dzenia, wprowadziæ obowi¹zek badania sprawozdañ finansowych jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4.
3. Jednostki nie bêd¹ce spó³kami handlowymi, je¿eli nie prowadz¹ dzia³alnoci gospodarczej, nie stosuj¹ rozdzia³u 6 i 7 ustawy.
Art. 81
(Upowa¿nienia do wydania przepisów wykonawczych)
1. Rada Ministrów mo¿e okreliæ, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe kryteria wy³¹czeñ z obowi¹zku objêcia jednostki sprawozdaniem finansowym
jednostek powi¹zanych przez emitentów papierów wartociowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub ubiegaj¹cych siê o ich dopuszczenie.
2. Minister w³aciwy do spraw finansów publicznych okreli w drodze rozporz¹dzenia:
1) po zasiêgniêciu opinii przewodnicz¹cego Komisji Papierów Wartociowych i Gie³d, szczególne zasady rachunkowoci funduszy inwestycyjnych,
w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, terminy sporz¹dzenia i z³o¿enia do og³oszenia rocznego i pó³rocznego sprawozdania finansowego oraz termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,
2) po zasiêgniêciu opinii przewodnicz¹cego Komisji Papierów Wartociowych
i Gie³d, a w przypadku jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest dzia³alnoæ maklerska, dodatkowo po zasiêgniêciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego, szczególne zasady rachunkowoci domów
maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest dzia³alnoæ maklerska, w tym zakres informacji wykazywanych
w sprawozdaniu finansowym oraz odpowiednio w sprawozdaniu finansowym
jednostek powi¹zanych oraz w sprawozdaniach z dzia³alnoci,
3) szczegó³owe zasady sporz¹dzania przez jednostki inne ni¿ banki i zak³ady
ubezpieczeñ sprawozdania finansowego jednostek powi¹zanych, w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym jednostek powi¹zanych oraz w sprawozdaniu z dzia³alnoci,
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4) szczegó³owe zasady uznawania, metody wyceny, ujawniania i sposób prezentacji instrumentów finansowych,
5) kwalifikacje i inne wymagania, których spe³nienie przez osoby fizyczne,
osoby prawne lub jednostki nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej uprawnia
do us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych, o których mowa w art. 11
ust. 3, organizacjê i tryb dzia³ania Komisji Egzaminacyjnej powo³ywanej przez
ministra w³aciwego do spraw finansów publicznych dla sprawdzenia kwalifikacji tych osób, wzór wiadectwa stwierdzaj¹cego ich kwalifikacje i wymagania oraz wysokoæ op³at egzaminacyjnych,
6) po zasiêgniêciu opinii prezesa Pañstwowego Urzêdu Nadzoru Ubezpieczeñ szczególne zasady rachunkowoci zak³adów ubezpieczeñ, w tym równie¿ tworzenia
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz zakres informacji wykazywanych
w informacji dodatkowej, zasady sporz¹dzania sprawozdania finansowego jednostek powi¹zanych, w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu
finansowym jednostek powi¹zanych oraz w sprawozdaniach z dzia³alnoci,
7) po zasiêgniêciu opinii prezesa Urzêdu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi szczególne zasady rachunkowoci funduszy emerytalnych, w tym
zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, terminy sporz¹dzenia i z³o¿enia do og³oszenia rocznego sprawozdania finansowego, zakres og³aszania rocznego sprawozdania finansowego oraz termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,
8) po zasiêgniêciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego:
a) szczególne zasady rachunkowoci banków, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego, zasady sporz¹dzania sprawozdania finansowego jednostek powi¹zanych, w tym zakres informacji
wykazywanych w sprawozdaniu finansowym jednostek powi¹zanych oraz sprawozdaniach z dzia³alnoci, zasady sporz¹dzania skonsolidowanych sprawozdañ
finansowych dla potrzeb wykonywania nadzoru skonsolidowanego, zasady wy³¹czania z konsolidacji podmiotów zale¿nych dzia³aj¹cych w holdingu finansowym oraz podmiotów posiadaj¹cych bliskie powi¹zania z bankiem,
b) zasady tworzenia rezerw na ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoci¹ banków i sporz¹dzania innych sprawozdañ,
[od 7 stycznia 2002 r. pkt 8 otrzyma³ brzmienie:
8) po zasiêgniêciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego:
a) szczególne zasady rachunkowoci banków, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego,
b) zasady sporz¹dzania skonsolidowanych sprawozdañ finansowych dla potrzeb
wykonywania nadzoru skonsolidowanego, w tym skonsolidowanych sprawozdañ finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdañ finansowych holdingu finansowego w rozumieniu ustawy  Prawo bankowe oraz zakres informacji wykazanych w tych sprawozdaniach finansowych,
c) zasady tworzenia rezerw na ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoci¹ banków,]
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9) zakres dzia³ania, liczbê cz³onków i podmioty uprawnione do ich zg³oszenia
oraz sposób organizacji Komitetu Standardów Rachunkowoci, o którym
mowa w art. 10 ust. 3,
10) po zasiêgniêciu opinii Krajowej Spó³dzielczej Kasy Oszczêdnociowo-Kredytowej szczególne zasady rachunkowoci spó³dzielczych kas oszczêdnociowo-kredytowych, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.
Art. 82
(Uprawnienia Ministra Finansów)
Minister w³aciwy do spraw finansów publicznych mo¿e w drodze rozporz¹dzenia:
1) okreliæ dla niektórych jednostek, o których mowa w art. 80 ust. 3, szczególne zasady rachunkowoci,
2) po zasiêgniêciu opinii przewodnicz¹cego Komisji Papierów Wartociowych
i Gie³d, okreliæ szczególne zasady rachunkowoci Krajowego Depozytu Papierów Wartociowych oraz funduszu rozliczeniowego, o którym mowa
w przepisach o publicznym obrocie papierami wartociowymi, w tym zakres
informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym oraz odpowiednio
w sprawozdaniu finansowym jednostek powi¹zanych, a tak¿e w sprawozdaniach z dzia³alnoci,
3) po zasiêgniêciu opinii przewodnicz¹cego Komisji Papierów Wartociowych
i Gie³d, okreliæ szczególne zasady rachunkowoci funduszu gwarancyjnego,
o którym mowa w przepisach o publicznym obrocie papierami wartociowymi, w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym,
4) po zasiêgniêciu opinii przewodnicz¹cego Komisji Papierów Wartociowych
i Gie³d, okreliæ szczególne zasady rachunkowoci spó³ek prowadz¹cych gie³dy oraz rynek pozagie³dowy, w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, odpowiednio w sprawozdaniu finansowym jednostek
powi¹zanych oraz sprawozdaniach z dzia³alnoci.
Art. 83
(Wzorcowy plan kont)
1. W celu ujednolicenia zasad grupowania operacji gospodarczych i ograniczenia nak³adu pracy zwi¹zanego z ustaleniem zak³adowych planów kont mog¹
byæ stosowane wzorcowe plany kont.
2. Minister w³aciwy do spraw finansów publicznych mo¿e okreliæ, w drodze
rozporz¹dzenia, wzorcowe plany kont:
1) po zasiêgniêciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego  dla banków,
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2) po zasiêgniêciu opinii przewodnicz¹cego Komisji Papierów Wartociowych
i Gie³d  dla jednostek dzia³aj¹cych na podstawie przepisów o publicznym
obrocie papierami wartociowymi,
3) po zasiêgniêciu opinii przewodnicz¹cego Komisji Papierów Wartociowych
i Gie³d  dla funduszy inwestycyjnych,
4) po zasiêgniêciu opinii prezesa Pañstwowego Urzêdu Nadzoru Ubezpieczeñ
 dla zak³adów ubezpieczeñ,
5) po zasiêgniêciu opinii prezesa Urzêdu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi  dla funduszy emerytalnych,
6) dla pozosta³ych jednostek,
7) po zasiêgniêciu opinii Krajowej Spó³dzielczej Kasy Oszczêdnociowo-Kredytowej  dla spó³dzielczych kas oszczêdnociowo-kredytowych.

5.12 Rozdzia³ 11. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych, przepisy
koñcowe
Art. 84
(Zmiany)
pominiêty. Wprowadza³ zmiany do nastêpuj¹cych ustaw: z 31 stycznia 1989 r.
o Narodowym Banku Polskim; rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27
czerwca 1934 r.  Kodeks handlowy; z 28 lipca 1990 r. o dzia³alnoci ubezpieczeniowej; z 5 stycznia 1991 r.  Prawo bud¿etowe.
nieaktualny.

Art. 85

Art. 86
(Stanowi³, ¿e ustawa wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 1995 r. i ma zastosowanie po raz
pierwszy do sprawozdañ finansowych za rok obrotowy rozpoczynaj¹cy siê
w 1995 r.)
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5.13 Za³¹cznik nr 1
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym
mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek ni¿ banki i zak³ady ubezpieczeñ
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
obejmuje w szczególnoci:
1) nazwê (firmê) i siedzibê, podstawowy przedmiot dzia³alnoci jednostki oraz
wskazanie w³aciwego s¹du lub innego organu prowadz¹cego rejestr,
2) wskazanie czasu trwania dzia³alnoci jednostki, je¿eli jest ograniczony,
3) wskazanie okresu objêtego sprawozdaniem finansowym,
4) wskazanie, ¿e sprawozdanie finansowe zawiera dane ³¹czne, je¿eli w sk³ad jednostki wchodz¹ wewnêtrzne jednostki organizacyjne sporz¹dzaj¹ce samodzielne
sprawozdania finansowe,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zosta³o sporz¹dzone przy za³o¿eniu
kontynuowania dzia³alnoci gospodarczej przez jednostkê w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oci oraz czy nie istniej¹ okolicznoci wskazuj¹ce na zagro¿enie
kontynuowania przez ni¹ dzia³alnoci,
6) w przypadku sprawozdania finansowego sporz¹dzonego za okres, w ci¹gu którego nast¹pi³o po³¹czenie, wskazanie, ¿e jest to sprawozdanie finansowe sporz¹dzone po po³¹czeniu spó³ek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia
po³¹czenia (nabycia, ³¹czenia udzia³ów),
7) omówienie przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoci, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (tak¿e amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporz¹dzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
Bilans
Aktywa
A. Aktywa trwa³e
I. Wartoci niematerialne i prawne
1. Koszty zakoñczonych prac rozwojowych
2. Wartoæ firmy
3. Inne wartoci niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartoci niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwa³e
1. rodki trwa³e
a) grunty (w tym prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej
c) urz¹dzenia techniczne i maszyny
d) rodki transportu
e) inne rodki trwa³e
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2. rodki trwa³e w budowie
3. Zaliczki na rodki trwa³e w budowie
III. Nale¿noci d³ugoterminowe
1. Od jednostek powi¹zanych
2. Od pozosta³ych jednostek
IV. Inwestycje d³ugoterminowe
1. Nieruchomoci
2. Wartoci niematerialne i prawne
3. D³ugoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powi¹zanych
 udzia³y lub akcje
 inne papiery wartociowe
 udzielone po¿yczki
 inne d³ugoterminowe aktywa finansowe
b) w pozosta³ych jednostkach
 udzia³y lub akcje
 inne papiery wartociowe
 udzielone po¿yczki
 inne d³ugoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje d³ugoterminowe
V. D³ugoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe
1. Aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia miêdzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1. Materia³y
2. Pó³produkty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Nale¿noci krótkoterminowe
1. Nale¿noci od jednostek powi¹zanych
a) z tytu³u dostaw i us³ug, o okresie sp³aty:
 do 12 miesiêcy
 powy¿ej 12 miesiêcy
b) inne
2. Nale¿noci od pozosta³ych jednostek
a) z tytu³u dostaw i us³ug, o okresie sp³aty:
 do 12 miesiêcy
 powy¿ej 12 miesiêcy
b) z tytu³u podatków, dotacji, ce³, ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych oraz
innych wiadczeñ
%$

c) inne
d) dochodzone na drodze s¹dowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powi¹zanych
 udzia³y lub akcje
 inne papiery wartociowe
 udzielone po¿yczki
 inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozosta³ych jednostkach
 udzia³y lub akcje
 inne papiery wartociowe
 udzielone po¿yczki
 inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) rodki pieniê¿ne i inne aktywa pieniê¿ne
 rodki pieniê¿ne w kasie i na rachunkach
 inne rodki pieniê¿ne
 inne aktywa pieniê¿ne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia miêdzyokresowe
Aktywa razem
Pasywa
A. Kapita³ (fundusz) w³asny
I. Kapita³ (fundusz) podstawowy
II. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy (wielkoæ ujemna)
III. Udzia³y (akcje) w³asne (wielkoæ ujemna)
IV. Kapita³ (fundusz) zapasowy
V. Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozosta³e kapita³y (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubieg³ych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ci¹gu roku obrotowego (wielkoæ ujemna)
B. Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania
I. Rezerwy na zobowi¹zania
1. Rezerwa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne
 d³ugoterminowa
 krótkoterminowa
3. Pozosta³e rezerwy
 d³ugoterminowe
 krótkoterminowe
II. Zobowi¹zania d³ugoterminowe
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1. Wobec jednostek powi¹zanych
2. Wobec pozosta³ych jednostek
a) kredyty i po¿yczki
b) z tytu³u emisji d³u¿nych papierów wartociowych
c) inne zobowi¹zania finansowe
d) inne
III. Zobowi¹zania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powi¹zanych
a) z tytu³u dostaw i us³ug, o okresie wymagalnoci:
 do 12 miesiêcy
 powy¿ej 12 miesiêcy
b) inne
2. Wobec pozosta³ych jednostek
a) kredyty i po¿yczki
b) z tytu³u emisji d³u¿nych papierów wartociowych
c) inne zobowi¹zania finansowe
d) z tytu³u dostaw i us³ug, o okresie wymagalnoci:
 do 12 miesiêcy
 powy¿ej 12 miesiêcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowi¹zania wekslowe
g) z tytu³u podatków, ce³, ubezpieczeñ i innych wiadczeñ
h) z tytu³u wynagrodzeñ
i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia miêdzyokresowe
1. Ujemna wartoæ firmy
2. Inne rozliczenia miêdzyokresowe
 d³ugoterminowe
 krótkoterminowe
Pasywa razem
Rachunek zysków i strat
(wariant kalkulacyjny)
A. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów, w tym:
 od jednostek powi¹zanych
I. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów
II. Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materia³ów
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia³ów, w tym:
 jednostkom powi¹zanym
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
II. Wartoæ sprzedanych towarów i materia³ów
C. Zysk (strata) brutto ze sprzeda¿y (A  B)
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D. Koszty sprzeda¿y
E. Koszty ogólnego zarz¹du
F. Zysk (strata) ze sprzeda¿y (C  D  E)
G. Pozosta³e przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa³ych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
H. Pozosta³e koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa³ych
II. Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
I. Zysk (strata) z dzia³alnoci operacyjnej (F + G  H)
J. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udzia³y w zyskach, w tym:
 od jednostek powi¹zanych
II. Odsetki, w tym:
 od jednostek powi¹zanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartoci inwestycji
V. Inne
K. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
 dla jednostek powi¹zanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartoci inwestycji
IV. Inne
L. Zysk (strata) z dzia³alnoci gospodarczej
(I + J  K)
M. Wynik zdarzeñ nadzwyczajnych
(M.I.  M.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
N. Zysk (strata) brutto (L ± M)
O. Podatek dochodowy
P. Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku (zwiêkszenia straty)
R. Zysk (strata) netto (N  O  P)
Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
A. Przychody netto ze sprzeda¿y i zrównane z nimi, w tym:
 od jednostek powi¹zanych
I. Przychody netto ze sprzeda¿y produktów
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II. Zmiana stanu produktów (zwiêkszenie  wartoæ dodatnia, zmniejszenie  wartoæ ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na w³asne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materia³ów
B. Koszty dzia³alnoci operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zu¿ycie materia³ów i energii
III. Us³ugi obce
IV. Podatki i op³aty, w tym:
 podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia spo³eczne i inne wiadczenia
VII. Pozosta³e koszty rodzajowe
VIII. Wartoæ sprzedanych towarów i materia³ów
C. Zysk (strata) ze sprzeda¿y (A  B)
D. Pozosta³e przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa³ych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozosta³e koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa³ych
II. Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z dzia³alnoci operacyjnej
(C + D  E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udzia³y w zyskach, w tym:
 od jednostek powi¹zanych
II. Odsetki, w tym:
 od jednostek powi¹zanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartoci inwestycji
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
 dla jednostek powi¹zanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartoci inwestycji
IV. Inne
I. Zysk (strata) z dzia³alnoci gospodarczej
(F + G  H)
J. Wynik zdarzeñ nadzwyczajnych (J.I.  J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
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II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku (zwiêkszenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K  L  M)
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) w³asnym
I. Kapita³ (fundusz) w³asny na pocz¹tek okresu (BO)
 korekty b³êdów podstawowych
I.a. Kapita³ (fundusz) w³asny na pocz¹tek okresu (BO), po korektach
1. Kapita³ (fundusz) podstawowy na pocz¹tek okresu
1.1. Zmiany kapita³u (funduszu) podstawowego
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
 wydania udzia³ów (emisji akcji)
...
b) zmniejszenie (z tytu³u)
 umorzenia udzia³ów (akcji)
...
1.2. Kapita³ (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy na pocz¹tek okresu
2.1. Zmiana nale¿nych wp³at na kapita³ podstawowy
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
...
b) zmniejszenie (z tytu³u)
...
2.2. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy na koniec okresu
3. Udzia³y (akcje) w³asne na pocz¹tek okresu
a) zwiêkszenie
b) zmniejszenie
3.1. Udzia³y (akcje) w³asne na koniec okresu
4. Kapita³ (fundusz) zapasowy na pocz¹tek okresu
4.1. Zmiany kapita³u (funduszu) zapasowego
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
 emisji akcji powy¿ej wartoci nominalnej
 z podzia³u zysku (ustawowo)
 z podzia³u zysku (ponad wymagan¹ ustawowo minimaln¹ wartoæ)
...
b) zmniejszenie (z tytu³u)
 pokrycia straty
...
4.2. Stan kapita³u (funduszu) zapasowego na koniec okresu
5. Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz¹tek okresu
5.1. Zmiany kapita³u (funduszu) z aktualizacji wyceny
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a) zwiêkszenie (z tytu³u)
...
b) zmniejszenie (z tytu³u)
 zbycia rodków trwa³ych
...
5.2. Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozosta³e kapita³y (fundusze) rezerwowe na pocz¹tek okresu
6.1. Zmiany pozosta³ych kapita³ów (funduszy) rezerwowych
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
...
b) zmniejszenie (z tytu³u)
...
6.2. Pozosta³e kapita³y (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
7.1. Zysk z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
 korekty b³êdów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
 podzia³u zysku z lat ubieg³ych
...
b) zmniejszenie (z tytu³u)
...
7.3. Zysk z lat ubieg³ych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu,
 korekty b³êdów podstawowych
7.5. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
 przeniesienia straty z lat ubieg³ych do pokrycia
...
b) zmniejszenie (z tytu³u)
...
7.6. Strata z lat ubieg³ych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapita³ (fundusz) w³asny na koniec okresu (BZ)
III. Kapita³ (fundusz) w³asny, po uwzglêdnieniu proponowanego podzia³u zysku
(pokrycia straty)
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Rachunek przep³ywów pieniê¿nych
(metoda bezporednia)
A. Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³alnoci operacyjnej
I. Wp³ywy
1. Sprzeda¿
2. Inne wp³ywy z dzia³alnoci operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i us³ugi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia
4. Podatki i op³aty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci operacyjnej (I  II)
B. Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³alnoci inwestycyjnej
I. Wp³ywy
1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa³ych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powi¹zanych
b) w pozosta³ych jednostkach
 zbycie aktywów finansowych
 dywidendy i udzia³y w zyskach
 sp³ata udzielonych po¿yczek d³ugoterminowych
 odsetki
 inne wp³ywy z aktywów finansowych
4. Inne wp³ywy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa³ych
2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powi¹zanych
b) w pozosta³ych jednostkach
 nabycie aktywów finansowych
 udzielone po¿yczki d³ugoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci inwestycyjnej (I  II)
C. Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³alnoci finansowej
I. Wp³ywy
1. Wp³ywy netto z wydania udzia³ów (emisji akcji) i innych instrumentów kapita³owych oraz dop³at do kapita³u
2. Kredyty i po¿yczki
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3. Emisja d³u¿nych papierów wartociowych
4. Inne wp³ywy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udzia³ów (akcji) w³asnych
2. Dywidendy i inne wyp³aty na rzecz w³acicieli
3. Inne, ni¿ wyp³aty na rzecz w³acicieli, wydatki z tytu³u podzia³u zysku
4. Sp³aty kredytów i po¿yczek
5. Wykup d³u¿nych papierów wartociowych
6. Z tytu³u innych zobowi¹zañ finansowych
7. P³atnoci zobowi¹zañ z tytu³u umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci finansowej (I  II)
D. Przep³ywy pieniê¿ne netto, razem
(A.III ± B.III ± C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieniê¿nych, w tym:
 zmiana stanu rodków pieniê¿nych z tytu³u ró¿nic kursowych
F. rodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu
G. rodki pieniê¿ne na koniec okresu
(F ± D), w tym:
 o ograniczonej mo¿liwoci dysponowania
Rachunek przep³ywów pieniê¿nych
(metoda porednia)
A. Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³alnoci operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytu³u ró¿nic kursowych
3. Odsetki i udzia³y w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z dzia³alnoci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu nale¿noci
8. Zmiana stanu zobowi¹zañ krótkoterminowych, z wyj¹tkiem po¿yczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci operacyjnej (I ±II)
B. Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³alnoci inwestycyjnej
I. Wp³ywy
1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa³ych
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2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powi¹zanych
b) w pozosta³ych jednostkach
 zbycie aktywów finansowych
 dywidendy i udzia³y w zyskach
 sp³ata udzielonych po¿yczek d³ugoterminowych
 odsetki
 inne wp³ywy z aktywów finansowych
4. Inne wp³ywy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa³ych
2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powi¹zanych
b) w pozosta³ych jednostkach
 nabycie aktywów finansowych
 udzielone po¿yczki d³ugoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci inwestycyjnej (I  II)
C. Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³alnoci finansowej
I. Wp³ywy
1. Wp³ywy netto z wydania udzia³ów (emisji akcji) i innych instrumentów kapita³owych oraz dop³at do kapita³u
2. Kredyty i po¿yczki
3. Emisja d³u¿nych papierów wartociowych
4. Inne wp³ywy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udzia³ów (akcji) w³asnych
2. Dywidendy i inne wyp³aty na rzecz w³acicieli
3. Inne, ni¿ wyp³aty na rzecz w³acicieli, wydatki z tytu³u podzia³u zysku
4. Sp³aty kredytów i po¿yczek
5. Wykup d³u¿nych papierów wartociowych
6. Z tytu³u innych zobowi¹zañ finansowych
7. P³atnoci zobowi¹zañ z tytu³u umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci finansowej (I  II)
D. Przep³ywy pieniê¿ne netto razem
(A.III ±B.III ± C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieniê¿nych, w tym
 zmiana stanu rodków pieniê¿nych z tytu³u ró¿nic kursowych
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F. rodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu
G. rodki pieniê¿ne na koniec okresu (F ± D), w tym
 o ograniczonej mo¿liwoci dysponowania
Dodatkowe informacje i objanienia obejmuj¹ w szczególnoci:
1.
1) szczegó³owy zakres zmian wartoci grup rodzajowych rodków trwa³ych, wartoci niematerialnych i prawnych oraz inwestycji d³ugoterminowych, zawieraj¹cy stan tych aktywów na pocz¹tek roku obrotowego, zwiêkszenia i zmniejszenia
z tytu³u: aktualizacji wartoci, nabycia, przemieszczenia wewnêtrznego oraz stan
koñcowy, a dla maj¹tku amortyzowanego  podobne przedstawienie stanów i tytu³ów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,
2) wartoæ gruntów u¿ytkowanych wieczycie,
3) wartoæ nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkê rodków
trwa³ych, u¿ywanych na podstawie umów najmu, dzier¿awy i innych umów, w tym
z tytu³u umów leasingu,
4) zobowi¹zania wobec bud¿etu pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego
z tytu³u uzyskania prawa w³asnoci budynków i budowli,
5) dane o strukturze w³asnoci kapita³u podstawowego oraz liczbie i wartoci nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,
6) stan na pocz¹tek roku obrotowego, zwiêkszenia i wykorzystanie oraz stan koñcowy kapita³ów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporz¹dza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) w³asnym,
7) propozycje co do sposobu podzia³u zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,
8) dane o stanie rezerw wed³ug celu ich utworzenia na pocz¹tek roku obrotowego, zwiêkszeniach, wykorzystaniu, rozwi¹zaniu i stanie koñcowym,
9) dane o odpisach aktualizuj¹cych wartoæ nale¿noci, ze wskazaniem stanu na
pocz¹tek roku obrotowego, zwiêkszeniach, wykorzystaniu, rozwi¹zaniu i stanie
na koniec roku obrotowego,
10) podzia³ zobowi¹zañ d³ugoterminowych wed³ug pozycji bilansu o pozosta³ym
od dnia bilansowego, przewidywanym umow¹, okresie sp³aty:
a) do 1 roku,
b) powy¿ej 1 roku do 3 lat,
c) powy¿ej 3 lat do 5 lat,
d) powy¿ej 5 lat,
11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeñ miêdzyokresowych,
12) wykaz grup zobowi¹zañ zabezpieczonych na maj¹tku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),
13) zobowi¹zania warunkowe, w tym równie¿ udzielone przez jednostkê gwarancje i porêczenia, tak¿e wekslowe;
2.
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1) strukturê rzeczow¹ (rodzaje dzia³alnoci) i terytorialn¹ (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów,
2) wysokoæ i wyjanienie przyczyn odpisów aktualizuj¹cych rodki trwa³e,
3) wysokoæ odpisów aktualizuj¹cych wartoæ zapasów,
4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach dzia³alnoci zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku nastêpnym,
5) rozliczenie g³ównych pozycji ró¿ni¹cych podstawê opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,
6) w przypadku jednostek, które sporz¹dzaj¹ rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na w³asne potrzeby
oraz o kosztach rodzajowych:
a) amortyzacji,
b) zu¿ycia materia³ów i energii,
c) us³ug obcych,
d) podatków i op³at,
e) wynagrodzeñ,
f) ubezpieczeñ i innych wiadczeñ,
g) pozosta³ych kosztów rodzajowych,
7) koszt wytworzenia rodków trwa³ych w budowie, rodków trwa³ych na w³asne
potrzeby,
8) poniesione w ostatnim roku i planowane na nastêpny rok nak³ady na niefinansowe aktywa trwa³e; odrêbnie nale¿y wykazaæ poniesione i planowane nak³ady
na ochronê rodowiska,
9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podzia³em na losowe i pozosta³e,
10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;
3. Objanienie struktury rodków pieniê¿nych przyjêtych do rachunku przep³ywów pieniê¿nych, a w przypadku gdy rachunek przep³ywów pieniê¿nych sporz¹dzony jest metod¹ bezporedni¹, dodatkowo nale¿y przedstawiæ uzgodnienie przep³ywów pieniê¿nych netto z dzia³alnoci operacyjnej, sporz¹dzone metod¹
poredni¹; w przypadku ró¿nic pomiêdzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przep³ywów
pieniê¿nych nale¿y wyjaniæ ich przyczyny;
4. Informacje o:
1) przeciêtnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podzia³em na grupy zawodowe,
2) wynagrodzeniach, ³¹cznie z wynagrodzeniem z zysku, wyp³aconych lub nale¿nych osobom wchodz¹cym w sk³ad organów zarz¹dzaj¹cych i nadzoruj¹cych spó³ek handlowych (dla ka¿dej grupy osobno),
3) po¿yczkach i wiadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom
wchodz¹cym w sk³ad organów zarz¹dzaj¹cych i nadzoruj¹cych spó³ek handlo&%

wych (dla ka¿dej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów sp³aty;
5.
1) informacje o znacz¹cych zdarzeniach dotycz¹cych lat ubieg³ych ujêtych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,
2) informacje o znacz¹cych zdarzeniach, jakie nast¹pi³y po dniu bilansowym, a nie
uwzglêdnionych w sprawozdaniu finansowym,
3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowoci, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporz¹dzania sprawozdania
finansowego, je¿eli wywieraj¹ one istotny wp³yw na sytuacjê maj¹tkow¹, finansow¹ i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowan¹ zmianami kwotê
wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) w³asnym,
4) informacje liczbowe zapewniaj¹ce porównywalnoæ danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzaj¹cy ze sprawozdaniem za rok obrotowy;
6.
1) informacje o wspólnych przedsiêwziêciach, które nie podlegaj¹ konsolidacji,
w tym:
a) nazwie, zakresie dzia³alnoci wspólnego przedsiêwziêcia,
b) procentowym udziale,
c) czêci wspólnie kontrolowanych rzeczowych sk³adników aktywów trwa³ych
oraz wartoci niematerialnych i prawnych,
d) zobowi¹zaniach zaci¹gniêtych na potrzeby przedsiêwziêcia lub zakupu u¿ywanych rzeczowych sk³adników aktywów trwa³ych,
e) czêci zobowi¹zañ wspólnie zaci¹gniêtych,
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsiêwziêcia i kosztach z nimi zwi¹zanych,
g) zobowi¹zaniach warunkowych i inwestycyjnych dotycz¹cych wspólnego przedsiêwziêcia,
2) informacje o transakcjach z jednostkami powi¹zanymi,
3) wykaz spó³ek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 proc.
udzia³ów w kapitale lub ogólnej liczbie g³osów w organie stanowi¹cym spó³ki; wykaz ten powinien zawieraæ tak¿e informacje o procencie udzia³ów i stopniu udzia³u
w zarz¹dzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spó³ek za ostatni rok obrotowy,
4) je¿eli jednostka nie sporz¹dza skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
korzystaj¹c ze zwolnienia lub wy³¹czeñ, informacje o:
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniaj¹cymi odst¹pienie od konsolidacji,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporz¹dzaj¹cej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wy¿szym szczeblu grupy kapita³owej oraz miejscu jego publikacji,
&&

c) podstawowych wskanikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzuj¹cych dzia³alnoæ jednostek powi¹zanych w danym i ubieg³ym roku obrotowym, takich jak:
 wartoæ przychodów netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów oraz
przychodów finansowych,
 wynik finansowy netto oraz wartoæ kapita³u w³asnego, z podzia³em na grupy,
 wartoæ aktywów trwa³ych,
 przeciêtne roczne zatrudnienie;
7. W przypadku sprawozdania finansowego sporz¹dzonego za okres, w ci¹gu którego nast¹pi³o po³¹czenie:
1) je¿eli po³¹czenie zosta³o rozliczone metod¹ nabycia:
a) nazwê (firmê) i opis przedmiotu dzia³alnoci spó³ki przejêtej,
b) liczbê, wartoæ nominaln¹ i rodzaj udzia³ów (akcji) wyemitowanych w celu
po³¹czenia,
c) cenê przejêcia, wartoæ aktywów netto wed³ug wartoci godziwej spó³ki przejêtej na dzieñ po³¹czenia, wartoæ firmy lub ujemnej wartoci firmy i opis zasad
jej amortyzacji,
2) je¿eli po³¹czenie zosta³o rozliczone metod¹ ³¹czenia udzia³ów:
a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu dzia³alnoci spó³ek, które w wyniku po³¹czenia zosta³y wykrelone z rejestru,
b) liczbê, wartoæ nominaln¹ i rodzaj udzia³ów (akcji) wyemitowanych w celu
po³¹czenia,
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapita³ach w³asnych po³¹czonych spó³ek za okres od pocz¹tku roku obrotowego, w ci¹gu którego nast¹pi³o
po³¹czenie, do dnia po³¹czenia;
8. W przypadku wystêpowania niepewnoci co do mo¿liwoci kontynuowania
dzia³alnoci opis tych niepewnoci oraz stwierdzenie, ¿e taka niepewnoæ wystêpuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwi¹zane; informacja powinna zawieraæ równie¿ opis podejmowanych b¹d planowanych przez jednostkê dzia³añ maj¹cych na celu eliminacjê niepewnoci;
9. W przypadku, gdy inne informacje, ni¿ wymienione powy¿ej, mog³yby w istotny
sposób wp³yn¹æ na ocenê sytuacji maj¹tkowej, finansowej oraz wynik finansowy
jednostki, nale¿y ujawniæ te informacje.

5.14 Za³¹cznik nr 2
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym
mowa w art. 45 ustawy dla banków
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
obejmuje zakres informacji okrelony w przepisach wydanych na podstawie art.
81 ust. 2 pkt 8 lit. a) ustawy.
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Bilans
Aktywa
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym
1. W rachunku bie¿¹cym
2. Rezerwa obowi¹zkowa
3. Inne rodki
II. D³u¿ne papiery wartociowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym
III. Nale¿noci od sektora finansowego
1. W rachunku bie¿¹cym
2. Terminowe
IV. Nale¿noci od sektora niefinansowego
1. W rachunku bie¿¹cym
2. Terminowe
V. Nale¿noci od sektora bud¿etowego
1. W rachunku bie¿¹cym
2. Terminowe
VI. Nale¿noci z tytu³u zakupionych papierów wartociowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
VII. D³u¿ne papiery wartociowe
1. Banków
2. Bud¿etu pañstwa i bud¿etów terenowych
3. Pozosta³e
VIII. Udzia³y lub akcje w jednostkach zale¿nych
1. W instytucjach finansowych
2. W pozosta³ych jednostkach
IX. Udzia³y lub akcje w jednostkach wspó³zale¿nych
1. W instytucjach finansowych
2. W pozosta³ych jednostkach
X. Udzia³y lub akcje w jednostkach stowarzyszonych
1. W instytucjach finansowych
2. W pozosta³ych jednostkach
XI. Udzia³y lub akcje w innych jednostkach
1. W instytucjach finansowych
2. W pozosta³ych jednostkach
XII. Pozosta³e papiery wartociowe i inne aktywa finansowe
XIII. Wartoci niematerialne i prawne, w tym:
 wartoæ firmy
XIV. Rzeczowe aktywa trwa³e
XV. Inne aktywa
1. Przejête aktywa  do zbycia
2. Pozosta³e
XVI. Rozliczenia miêdzyokresowe
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1. Aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
2. Pozosta³e rozliczenia miêdzyokresowe
Aktywa razem
Pasywa
I. Zobowi¹zania wobec Banku Centralnego
II. Zobowi¹zania wobec sektora finansowego
1. W rachunku bie¿¹cym
2. Terminowe
III. Zobowi¹zania wobec sektora niefinansowego
1. Rachunki oszczêdnociowe, w tym:
a) bie¿¹ce
b) terminowe
2. Pozosta³e, w tym:
a) bie¿¹ce
b) terminowe
IV. Zobowi¹zania wobec sektora bud¿etowego
1. Bie¿¹ce
2. Terminowe
V. Zobowi¹zania z tytu³u sprzedanych papierów wartociowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
VI. Zobowi¹zania z tytu³u emisji d³u¿nych papierów wartociowych
VII. Inne zobowi¹zania z tytu³u instrumentów finansowych
VIII. Fundusze specjalne i inne zobowi¹zania
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrze¿one
1. Rozliczenia miêdzyokresowe kosztów
2. Ujemna wartoæ firmy
3. Pozosta³e przychody przysz³ych okresów oraz zastrze¿one
X. Rezerwy
1. Rezerwa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
2. Pozosta³e rezerwy
XI. Zobowi¹zania podporz¹dkowane
XII. Kapita³ (fundusz) podstawowy
XIII. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy (wielkoæ ujemna)
XIV. Akcje w³asne (wielkoæ ujemna)
XV. Kapita³ (fundusz) zapasowy,
XVI. Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny
XVII. Pozosta³e kapita³y (fundusze) rezerwowe
1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego
2. Pozosta³e
XVIII. Zysk (strata) z lat ubieg³ych
XIX. Zysk (strata) netto
Pasywa razem
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Wspó³czynnik wyp³acalnoci
Pozycje pozabilansowe
I. Zobowi¹zania warunkowe udzielone i otrzymane
1. Zobowi¹zania udzielone:
a) finansowe
b) gwarancyjne
2. Zobowi¹zania otrzymane:
a) finansowe
b) gwarancyjne
II. Zobowi¹zania zwi¹zane z realizacj¹ operacji kupna/sprzeda¿y
III. Pozosta³e
Rachunek zysków i strat
I. Przychody z tytu³u odsetek
1. Od sektora finansowego
2. Od sektora niefinansowego
3. Od sektora bud¿etowego
4. Z papierów wartociowych o sta³ej kwocie dochodu
II. Koszty odsetek
1. Od sektora finansowego
2. Od sektora niefinansowego
3. Od sektora bud¿etowego
III. Wynik z tytu³u odsetek (I  II)
IV. Przychody z tytu³u prowizji
V. Koszty prowizji
VI. Wynik z tytu³u prowizji (IV  V)
VII. Przychody z udzia³ów lub akcji, pozosta³ych papierów wartociowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu
1. Od jednostek zale¿nych
2. Od jednostek wspó³zale¿nych
3. Od jednostek stowarzyszonych
4. Od pozosta³ych jednostek
VIII. Wynik operacji finansowych
1. Papierami wartociowymi i innymi instrumentami finansowymi
2. Pozosta³ych
IX. Wynik z pozycji wymiany
X. Wynik dzia³alnoci bankowej
XI. Pozosta³e przychody operacyjne
XII. Pozosta³e koszty operacyjne
XIII. Koszty dzia³ania banku
1. Wynagrodzenia
2. Ubezpieczenia i inne wiadczenia
3. Inne
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XIV. Amortyzacja rodków trwa³ych oraz wartoci niematerialnych i prawnych
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartoci
1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe
2. Aktualizacja wartoci aktywów finansowych
XVI. Rozwi¹zanie rezerw i aktualizacja wartoci
1. Rozwi¹zanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe
2. Aktualizacja wartoci aktywów finansowych
XVII. Ró¿nica wartoci rezerw i aktualizacji (XV  XVI)
XVIII. Wynik dzia³alnoci operacyjnej
XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XX. Zysk (strata) brutto
XXI. Podatek dochodowy
XXII. Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenie zysku (zwiêkszenie straty)
XXIII. Zysk (strata) netto
Zestawienie zmian w kapitale w³asnym
I. Kapita³ w³asny na pocz¹tek okresu (BO)
 korekty b³êdów podstawowych
I.a. Kapita³ w³asny na pocz¹tek okresu (BO), po korektach
1. Kapita³ (fundusz) podstawowy na pocz¹tek okresu
1.1. Zmiany kapita³u (funduszu) podstawowego
a) zwiêkszenia (z tytu³u)
 emisji akcji
...
b) zmniejszenia (z tytu³u)
 umorzenia akcji
...
1.2. Kapita³ (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Nale¿ne wp³aty na poczet kapita³u podstawowego na pocz¹tek okresu
2.1. Zmiana nale¿nych wp³at na poczet kapita³u podstawowego
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
...
b) zmniejszenie (z tytu³u)
...
2.2. Nale¿ne wp³aty na poczet kapita³u podstawowego na koniec okresu
3. Akcje w³asne na pocz¹tek okresu
a) zwiêkszenie
b) zmniejszenie
3.1. Akcje w³asne na koniec okresu
4. Kapita³ (fundusz) zapasowy na pocz¹tek okresu
4.1. Zmiany kapita³u (funduszu) zapasowego
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a) zwiêkszenia (z tytu³u)
 emisji akcji powy¿ej wartoci nominalnej
 podzia³u zysku (ustawowo)
 podzia³u zysku (ponad wymagan¹ ustawowo minimaln¹ wartoæ)
...
b) zmniejszenia (z tytu³u)
 pokrycia straty
...
4.2. Kapita³ (fundusz) zapasowy na koniec okresu
5. Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz¹tek okresu
5.1. Zmiany kapita³u (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
...
b) zmniejszenie (z tytu³u)
 zbycia lub likwidacji rodków trwa³ych
...
5.2. Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na pocz¹tek okresu
6. 1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
...
b) zmniejszenie (z tytu³u)
...
6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu
7. Pozosta³e kapita³y (fundusze) rezerwowe na pocz¹tek okresu
7.1. Zmiany pozosta³ych kapita³ów (funduszy) rezerwowych
a) zwiêkszenia (z tytu³u)
...
b) zmniejszenia (z tytu³u)
...
7.2. Pozosta³e kapita³y (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
8. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
8.1. Zysk z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
 korekty b³êdów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach
8.3. Zmiana zysku z lat ubieg³ych
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
 podzia³u zysku z lat ubieg³ych
...
b) zmniejszenie (z tytu³u)
...
8.4. Zysk z lat ubieg³ych na koniec okresu
8.5. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
'"

 korekty b³êdów podstawowych
8.6. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach
8.7. Zmiana straty z lat ubieg³ych
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
 przeniesienia straty z lat ubieg³ych do pokrycia
...
b) zmniejszenie (z tytu³u)
...
8.8. Strata z lat ubieg³ych na koniec okresu
8.9. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na koniec okresu
9. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
II. Kapita³ w³asny na koniec okresu (BZ)
III. Kapita³ w³asny po uwzglêdnieniu proponowanego podzia³u zysku (pokrycia straty)
Rachunek przep³ywów pieniê¿nych
(metoda bezporednia)
A. Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³alnoci operacyjnej
I. Wp³ywy
1. Odsetki
2. Prowizje
3. Inne wp³ywy operacyjne
II. Wydatki
1. Odsetki
2. Prowizje
3. Wynagrodzenia
4. Ubezpieczenia i inne wiadczenia
5. Inne koszty dzia³ania banku
6. Podatki i op³aty o charakterze publicznoprawnym
7. Inne wydatki operacyjne
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci operacyjnej (I  II)
B. Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³alnoci inwestycyjnej
I. Wp³ywy
1. Zbycie udzia³ów lub akcji w jednostkach zale¿nych
2. Zbycie udzia³ów lub akcji w jednostkach wspó³zale¿nych
3. Zbycie udzia³ów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
4. Zbycie udzia³ów lub akcji w innych jednostkach, pozosta³ych papierów wartociowych (w tym równie¿ handlowych) i innych aktywów finansowych
5. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa³ych
6. Inne wp³ywy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie udzia³ów lub akcji w jednostkach zale¿nych
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2. Nabycie udzia³ów lub akcji w jednostkach wspó³zale¿nych
3. Nabycie udzia³ów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
4. Nabycie udzia³ów lub akcji w innych jednostkach, pozosta³ych papierów wartociowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)
5. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa³ych
6. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci inwestycyjnej (I  II)
C. Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³alnoci finansowej
I. Wp³ywy
1. Zaci¹gniêcie d³ugoterminowych kredytów od innych banków
2. Zaci¹gniêcie d³ugoterminowych po¿yczek od innych ni¿ banki instytucji finansowych
3. Emisja d³u¿nych papierów wartociowych dla innych instytucji finansowych
4. Zwiêkszenie stanu zobowi¹zañ podporz¹dkowanych
5. Wp³ywy netto z emisji akcji i dop³at do kapita³u
6. Inne wp³ywy finansowe
II. Wydatki
1. Sp³aty d³ugoterminowych kredytów na rzecz innych banków
2. Sp³aty d³ugoterminowych po¿yczek na rzecz innych ni¿ banki instytucji finansowych
3. Wykup d³u¿nych papierów wartociowych od innych instytucji finansowych
4. Z tytu³u innych zobowi¹zañ finansowych
5. P³atnoci zobowi¹zañ z tytu³u umów leasingu finansowego
6. Zmniejszenie stanu zobowi¹zañ podporz¹dkowanych
7. Dywidendy i inne wyp³aty na rzecz w³acicieli
8. Inne, ni¿ wyp³aty na rzecz w³acicieli, wydatki z tytu³u podzia³u zysku
9. Nabycie akcji w³asnych
10. Inne wydatki finansowe
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci finansowej (I  II)
D. Przep³ywy pieniê¿ne netto, razem
(A.III ± B.III ± C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieniê¿nych, w tym
 zmiana stanu rodków pieniê¿nych z tytu³u ró¿nic kursowych
F. rodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu
G. rodki pieniê¿ne na koniec okresu
(F ± D), w tym
 o ograniczonej mo¿liwoci dysponowania
Rachunek przep³ywów pieniê¿nych
(metoda porednia)
A. Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³alnoci operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem:
1. Amortyzacja
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2. Zyski (straty) z tytu³u ró¿nic kursowych
3. Odsetki i udzia³y w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z dzia³alnoci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu d³u¿nych papierów wartociowych
7. Zmiana stanu nale¿noci od sektora finansowego
8. Zmiana stanu nale¿noci od sektora niefinansowego i sektora bud¿etowego
9. Zmiana stanu nale¿noci z tytu³u zakupionych papierów wartociowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
10. Zmiana stanu udzia³ów lub akcji, pozosta³ych papierów wartociowych i innych aktywów finansowych (handlowych)
11. Zmiana stanu zobowi¹zañ wobec sektora finansowego
12. Zmiana stanu zobowi¹zañ wobec sektora niefinansowego i sektora bud¿etowego
13. Zmiana stanu zobowi¹zañ z tytu³u sprzedanych papierów wartociowych z
udzielonym przyrzeczeniem odkupu
14. Zmiana stanu zobowi¹zañ z tytu³u papierów wartociowych
15. Zmiana stanu innych zobowi¹zañ
16. Zmiana stanu rozliczeñ miêdzyokresowych
17. Zmiana stanu przychodów przysz³ych okresów i zastrze¿onych
18. Inne korekty
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci operacyjnej (I ± II)
B. Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³alnoci inwestycyjnej
I. Wp³ywy
1. Zbycie udzia³ów lub akcji w jednostkach zale¿nych
2. Zbycie udzia³ów lub akcji w jednostkach wspó³zale¿nych
3. Zbycie udzia³ów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
4. Zbycie udzia³ów lub akcji w innych jednostkach, pozosta³ych papierów wartociowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)
5. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa³ych
6. Inne wp³ywy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie udzia³ów lub akcji w jednostkach zale¿nych
2. Nabycie udzia³ów lub akcji w jednostkach wspó³zale¿nych
3. Nabycie udzia³ów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
4. Nabycie udzia³ów lub akcji w innych jednostkach, pozosta³ych papierów wartociowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)
5. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwa³ych
6. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci inwestycyjnej (I  II)
C. Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³alnoci finansowej
I. Wp³ywy
1. Zaci¹gniêcie d³ugoterminowych kredytów od innych banków
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2. Zaci¹gniêcie d³ugoterminowych po¿yczek od innych ni¿ banki instytucji finansowych
3. Emisja d³u¿nych papierów wartociowych dla innych instytucji finansowych
4. Zwiêkszenie stanu zobowi¹zañ podporz¹dkowanych
5. Wp³ywy netto z emisji akcji i dop³at do kapita³u
6. Inne wp³ywy finansowe
II. Wydatki
1. Sp³aty d³ugoterminowych kredytów na rzecz innych banków
2. Sp³aty d³ugoterminowych po¿yczek na rzecz innych ni¿ banki instytucji finansowych
3. Wykup d³u¿nych papierów wartociowych od innych instytucji finansowych
4. Z tytu³u innych zobowi¹zañ finansowych
5. P³atnoci zobowi¹zañ z tytu³u umów leasingu finansowego
6. Zmniejszenie stanu zobowi¹zañ podporz¹dkowanych
7. Dywidendy i inne wyp³aty na rzecz w³acicieli
8. Inne, ni¿ wyp³aty na rzecz w³acicieli, wydatki z tytu³u podzia³u zysku
9. Nabycie akcji w³asnych
10. Inne wydatki finansowe
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci finansowej (I  II)
D. Przep³ywy pieniê¿ne netto, razem
(A.III ± B.III ± C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieniê¿nych, w tym
 zmiana stanu rodków pieniê¿nych z tytu³u ró¿nic kursowych
F. rodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu
G. rodki pieniê¿ne na koniec okresu
(F ± D), w tym
 o ograniczonej mo¿liwoci dysponowania
Dodatkowe informacje i objanienia
obejmuj¹ zakres informacji okrelony w przepisach wydanych na podstawie art.
81 ust. 2 pkt 8 lit. a) ustawy.

5.15 Za³¹cznik nr 3
Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym
mowa w art. 45 ustawy, dla zak³adów ubezpieczeñ
Wstêp
obejmuje zakres informacji okrelony w przepisach wydanych na podstawie art.
81 ust. 2 pkt 6 ustawy
Bilans
Aktywa
A. Wartoci niematerialne i prawne
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1. Wartoæ firmy
2. Inne wartoci niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartoci niematerialnych i prawnych
B. Lokaty
I. Nieruchomoci
1. Grunty w³asne oraz prawo wieczystego u¿ytkowania gruntu
2. Budynki, budowle oraz spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu
3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji
II. Lokaty w jednostkach powi¹zanych
1. Udzia³y lub akcje w jednostkach powi¹zanych
2. Po¿yczki udzielone jednostkom powi¹zanym oraz d³u¿ne papiery wartociowe
emitowane przez te jednostki
3. Pozosta³e lokaty
III. Inne lokaty finansowe
1. Udzia³y, akcje oraz inne papiery wartociowe o zmiennej kwocie dochodu oraz
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
2. D³u¿ne papiery wartociowe i inne papiery wartociowe o sta³ej kwocie dochodu
3. Udzia³y we wspólnych przedsiêwziêciach lokacyjnych
4. Po¿yczki zabezpieczone hipotecznie
5. Pozosta³e po¿yczki
6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych
7. Pozosta³e lokaty
IV. Depozyty u cedentów
C. Lokaty rodków z tytu³u ubezpieczeñ na ¿ycie, gdzie ryzyko lokaty ponosi
ubezpieczaj¹cy
D. Nale¿noci
I. Nale¿noci z tytu³u ubezpieczeñ bezporednich
1. Nale¿noci od ubezpieczaj¹cych, w tym:
1.1. Od jednostek powi¹zanych
1.2. Od pozosta³ych jednostek
2. Nale¿noci od poredników ubezpieczeniowych, w tym:
2.1. Od jednostek powi¹zanych
2.2 Od pozosta³ych jednostek
3. Inne nale¿noci
3.1. Od jednostek powi¹zanych
3.2. Od pozosta³ych jednostek
II. Nale¿noci z tytu³u reasekuracji, w tym:
1. Od jednostek powi¹zanych
2. Od pozosta³ych jednostek
III. Inne nale¿noci
1. Nale¿noci od bud¿etu
2. Pozosta³e nale¿noci, w tym:
2.1. Od jednostek powi¹zanych
''

2.2. Od pozosta³ych jednostek
E. Inne sk³adniki aktywów
I. Rzeczowe sk³adniki aktywów
II. rodki pieniê¿ne
III. Pozosta³e sk³adniki aktywów
F. Rozliczenia miêdzyokresowe
I. Aktywa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
II. Aktywowane koszty akwizycji
III. Zarachowane odsetki i czynsze
IV. Inne rozliczenia miêdzyokresowe
Aktywa razem
Pasywa
A. Kapita³ w³asny
I. Kapita³ podstawowy
II. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy (wielkoæ ujemna)
III. Akcje w³asne (wielkoæ ujemna)
IV. Kapita³ (fundusz) zapasowy
V. Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozosta³e kapita³y rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubieg³ych
VIII. Zysk (strata) netto
B. Zobowi¹zania podporz¹dkowane
C. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
I. Rezerwa sk³adek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygas³ego
II. Rezerwa ubezpieczeñ na ¿ycie
III. Rezerwy na niewyp³acone odszkodowania i wiadczenia
IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych
V. Rezerwy na wyrównanie szkodowoci (ryzyka)
VI. Pozosta³e rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
VII. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeñ na ¿ycie, je¿eli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy
D. Udzia³ reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wartoæ
ujemna)
I. Udzia³ reasekuratorów w rezerwie sk³adek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygas³ego
II. Udzia³ reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeñ na ¿ycie
III. Udzia³ reasekuratorów w rezerwie na niewyp³acone odszkodowania i wiadczenia
IV. Udzia³ reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych
V. Udzia³ reasekuratorów w pozosta³ych rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych
VI. Udzia³ reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeñ na ¿ycie, je¿eli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy
F. Pozosta³e rezerwy


I. Rezerwy na wiadczenia emerytalne oraz inne obowi¹zkowe wiadczenia pracowników
II. Rezerwa z tytu³u odroczonego podatku dochodowego
III. Inne rezerwy
G. Zobowi¹zania z tytu³u depozytów reasekuratorów
H. Pozosta³e zobowi¹zania i fundusze specjalne
I. Zobowi¹zania z tytu³u ubezpieczeñ bezporednich
1. Zobowi¹zania wobec ubezpieczaj¹cych, w tym:
1.1. wobec jednostek powi¹zanych
1.2. wobec pozosta³ych jednostek
2. Zobowi¹zania wobec poredników ubezpieczeniowych, w tym:
2.1. wobec jednostek powi¹zanych
2.2. wobec pozosta³ych jednostek
3. Inne zobowi¹zania z tytu³u ubezpieczeñ, w tym:
3.1. wobec jednostek powi¹zanych
3.2. wobec pozosta³ych jednostek
II. Zobowi¹zania z tytu³u reasekuracji, w tym:
1. wobec jednostek powi¹zanych
2. wobec pozosta³ych jednostek
III. Zobowi¹zania z tytu³u emisji w³asnych d³u¿nych papierów wartociowych
oraz pobranych po¿yczek, w tym:
1. Zobowi¹zania zamienne na akcje zak³adu ubezpieczeñ
2. Pozosta³e
IV. Zobowi¹zania wobec instytucji kredytowych
V. Inne zobowi¹zania
1. Zobowi¹zania wobec bud¿etu
2. Pozosta³e zobowi¹zania
2.1. wobec jednostek powi¹zanych
2.2. wobec pozosta³ych jednostek
VI. Fundusze specjalne
I. Rozliczenia miêdzyokresowe
1. Rozliczenia miêdzyokresowe kosztów
2. Ujemna wartoæ firmy
3. Przychody przysz³ych okresów
Pasywa razem
Pozycje pozabilansowe
1. Nale¿noci warunkowe, w tym:
1.1. otrzymane gwarancje i porêczenia
1.2. pozosta³e
2. Zobowi¹zania warunkowe, w tym:
2.1. udzielone porêczenia i gwarancje
2.2. weksle akceptowane i indosowane


2.3 aktywa z zobowi¹zaniem odsprzeda¿y
2.4. inne zobowi¹zania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach
3. Zabezpieczenia z tytu³u reasekuracji ustanowione na rzecz zak³adu ubezpieczeñ
4. Zabezpieczenia z tytu³u reasekuracji ustanowione przez zak³ad ubezpieczeñ na
rzecz cedentów
5. Obce sk³adniki aktywów nie ujête w aktywach
Wysokoæ rodków w³asnych
Wysokoæ marginesu wyp³acalnoci
Nadwy¿ka (niedobór) rodków w³asnych na pokrycie marginesu wyp³acalnoci
Wysokoæ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Wysokoæ aktywów stanowi¹cych pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Nadwy¿ka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Techniczny rachunek ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych
I. Sk³adki (1  2  3 + 4)
1. Sk³adki przypisane brutto
2. Udzia³ reasekuratorów w sk³adce przypisanej
3. Zmiana stanu rezerw sk³adek i rezerwy na ryzyko niewygas³e brutto
4. Udzia³ reasekuratorów w zmianie stanu rezerw sk³adek
II. Przychody z lokat netto po uwzglêdnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego
rachunku zysków i strat
III. Pozosta³e przychody techniczne na udziale w³asnym
IV. Odszkodowania i wiadczenia (1 + 2)
1. Odszkodowania i wiadczenia wyp³acone na udziale w³asnym
1.1. Odszkodowania i wiadczenia wyp³acone brutto
1.2. Udzia³ reasekuratorów w odszkodowaniach i wiadczeniach wyp³aconych
2. Zmiana stanu rezerwy na niewyp³acone odszkodowania i wiadczenia na udziale
w³asnym
2.1. Zmiana stanu rezerw na niewyp³acone odszkodowania i wiadczenia brutto
2.2. Udzia³ reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na niewyp³acone odszkodowania i wiadczenia
V. Zmiany stanu pozosta³ych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale
w³asnym
1. Zmiany stanu pozosta³ych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto
2. Udzia³ reasekuratorów w zmianie stanu pozosta³ych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
VI. Premie i rabaty na udziale w³asnym ³¹cznie ze zmian¹ stanu rezerw
VII. Koszty dzia³alnoci ubezpieczeniowej
1. Koszty akwizycji
1.1. W tym zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji
2. Koszty administracyjne
3. Prowizje reasekuracyjne i udzia³ w zyskach reasekuratorów
VIII. Pozosta³e koszty techniczne na udziale w³asnym


IX. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowoci (ryzyka)
X. Wynik techniczny ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych
Techniczny rachunek ubezpieczeñ na ¿ycie
I. Sk³adki
1. Sk³adki przypisane brutto
2. Udzia³ reasekuratorów w sk³adce przypisanej brutto
3. Zmiana stanu rezerw sk³adek i na ryzyko niewygas³e brutto
4. Udzia³ reasekuratorów w zmianie stanu rezerw sk³adek
II. Przychody z lokat
1. Przychody z lokat w nieruchomoci
2. Przychody z lokat w jednostkach powi¹zanych
2.1. z udzia³ów lub akcji
2.2. z po¿yczek i d³u¿nych papierów wartociowych
2.3. z pozosta³ych lokat
3. Przychody z innych lokat finansowych
3.1. z udzia³ów, akcji, innych papierów wartociowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach
inwestycyjnych
3.2. z d³u¿nych papierów wartociowych oraz innych papierów wartociowych
o sta³ej kwocie dochodu
3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredytowych
3.4. z pozosta³ych lokat
4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat
5. Wynik dodatni z realizacji lokat
III. Nie zrealizowane zyski z lokat
IV. Pozosta³e przychody techniczne na udziale w³asnym
V. Odszkodowania i wiadczenia
1. Odszkodowania i wiadczenia wyp³acone na udziale w³asnym
1.1. Odszkodowania i wiadczenia wyp³acone brutto
1.2. Udzia³ reasekuratorów w odszkodowaniach i wiadczeniach wyp³aconych
2. Zmiana stanu rezerw na nie wyp³acone odszkodowania i wiadczenia na udziale
w³asnym
2.1. Rezerwy brutto
2.2. Udzia³ reasekuratorów
VI. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale w³asnym
1. Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na ¿ycie na udziale w³asnym
1.1. rezerw brutto
1.2. na udziale reasekuratorów
2. Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale w³asnym dla
ubezpieczeñ na ¿ycie, je¿eli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy
2.1. rezerw brutto
2.2. na udziale reasekuratorów
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3. Zmiana stanu pozosta³ych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale w³asnym
3.1. rezerw brutto
3.2. na udziale reasekuratorów
VII. Premie i rabaty ³¹cznie ze zmian¹ stanu rezerw na udziale w³asnym
VIII. Koszty dzia³alnoci ubezpieczeniowej
1. Koszty akwizycji
1.1. W tym zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji
2. Koszty administracyjne
3. Prowizje reasekuracyjne i udzia³y w zyskach
IX. Koszty dzia³alnoci lokacyjnej
1. Koszty utrzymania nieruchomoci
2. Pozosta³e koszty dzia³alnoci lokacyjnej
3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat
4. Wynik ujemny z realizacji lokat
X. Nie zrealizowane straty na lokatach
XI. Pozosta³e koszty techniczne na udziale w³asnym
XII. Przychody z lokat netto po uwzglêdnieniu kosztów, przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat
XIII. Wynik techniczny ubezpieczeñ na ¿ycie
Ogólny rachunek zysków i strat
I. Wynik techniczny ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych lub ubezpieczeñ na ¿ycie
II. Przychody z lokat
1. Przychody z lokat w nieruchomoci
2. Przychody z lokat w jednostkach powi¹zanych
2.1. z udzia³ów i akcji
2.2. z po¿yczek i d³u¿nych papierów wartociowych
2.3. z pozosta³ych lokat
3. Przychody z innych lokat finansowych
3.1. z udzia³ów, akcji, innych papierów wartociowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach
inwestycyjnych
3.2. z d³u¿nych papierów wartociowych oraz innych papierów wartociowych
o sta³ej kwocie dochodu
3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredytowych
3.4. z pozosta³ych lokat
4. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat
5. Wynik dodatni z realizacji lokat
III. Nie zrealizowane zyski z lokat
IV. Przychody z lokat netto po uwzglêdnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeñ na ¿ycie
V. Koszty dzia³alnoci lokacyjnej
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1. Koszty utrzymania nieruchomoci
2. Pozosta³e koszty dzia³alnoci lokacyjnej
3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat
4. Wynik ujemny z realizacji lokat
VI. Nie zrealizowane straty na lokatach
VII. Przychody z lokat netto po uwzglêdnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych
VIII. Pozosta³e przychody operacyjne
IX. Pozosta³e koszty operacyjne
X. Zysk (strata) z dzia³alnoci operacyjnej
XI. Zyski nadzwyczajne
XII. Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto
XIV. Podatek dochodowy
XV. Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenia zysku (zwiêkszenia straty)
XVI. Zysk (strata) netto
Zestawienie zmian w kapitale w³asnym
I. Kapita³ w³asny na pocz¹tek okresu (BO)
 Korekty b³êdów podstawowych
I.a. Kapita³ w³asny na pocz¹tek okresu (BO), po korektach
1. Kapita³ podstawowy na pocz¹tek okresu
1.1. Zmiany kapita³u podstawowego
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
 emisji akcji
-...
b) zmniejszenie (z tytu³u)
 umorzenia akcji
-...
1.2. Kapita³ podstawowy na koniec okresu
2. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy na pocz¹tek okresu
2.1. Zmiany nale¿nych wp³at na kapita³ podstawowy
a) zwiêkszenie
b) zmniejszenie
2.2. Nale¿ne wp³aty na kapita³ podstawowy na koniec okresu
3. Akcje w³asne na pocz¹tek okresu
3.1. Zmiany akcji w³asnych
a) zwiêkszenie
b) zmniejszenie
3.2. Akcje w³asne na koniec okresu
4. Kapita³ zapasowy na pocz¹tek okresu
4.1. Zmiany kapita³u zapasowego
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
#

 emisji akcji powy¿ej wartoci nominalnej
 podzia³u zysku (ustawowo)
 podzia³u zysku (ponad wymagan¹ ustawowo minimaln¹ wartoæ)
-...
b) zmniejszenie (z tytu³u)
 pokrycia straty
-...
4.2. Kapita³ zapasowy na koniec okresu
5. Kapita³ z aktualizacji wyceny na pocz¹tek okresu
5.1. Zmiany kapita³u z aktualizacji wyceny
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
-...
b) zmniejszenie (z tytu³u)
 zbycia rodków trwa³ych
-...
5.2. Kapita³ z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozosta³e kapita³y rezerwowe na pocz¹tek okresu
6.1. Zmiany pozosta³ych kapita³ów rezerwowych
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
-...
b) zmniejszenie (z tytu³u)
-...
6.2. Pozosta³e kapita³y rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
7.1. Zysk z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
 Korekty b³êdów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
 podzia³u zysku z lat ubieg³ych
-...
b) zmniejszenie (z tytu³u)
-...
7.3. Zysk z lat ubieg³ych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu
 Korekty b³êdów podstawowych
7.5. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach
a) zwiêkszenie (z tytu³u)
 przeniesienia straty z lat ubieg³ych do pokrycia
-...
b) zmniejszenie (z tytu³u)
7.6. Strata z lat ubieg³ych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na koniec okresu
8. Wynik netto
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a) zysk netto
b) strata netto
II. Kapita³ w³asny na koniec okresu (BZ)
III. Kapita³ w³asny po uwzglêdnieniu proponowanego podzia³u zysku (pokrycia
straty)
Rachunek przep³ywów pieniê¿nych
(metoda bezporednia)
A. Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³alnoci operacyjnej
I. Wp³ywy
1. Wp³ywy z dzia³alnoci bezporedniej oraz reasekuracji czynnej
1.1. Wp³ywy z tytu³u sk³adek brutto
1.2. Wp³ywy z tytu³u regresów i zwrotów odszkodowañ brutto
1.3. Pozosta³e wp³ywy z dzia³alnoci bezporedniej
2. Wp³ywy z reasekuracji biernej
2.1. Wp³aty reasekuratorów z tytu³u udzia³u w odszkodowaniach
2.2. Wp³ywy z tytu³u prowizji reasekuracyjnych i udzia³ów w zyskach reasekuratorów
2.3. Pozosta³e wp³ywy z reasekuracji biernej
3. Wp³ywy z pozosta³ej dzia³alnoci operacyjnej
3.1. Wp³ywy z tytu³u czynnoci komisarza awaryjnego
3.2. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych sk³adników
aktywów trwa³ych innych ni¿ lokaty
3.3. Pozosta³e wp³ywy
II. Wydatki
1. Wydatki z tytu³u dzia³alnoci bezporedniej i reasekuracji czynnej
1.1. Zwroty sk³adek brutto
1.2. Odszkodowania i wiadczenia wyp³acone brutto
1.3. Wydatki z tytu³u akwizycji
1.4. Wydatki o charakterze administracyjnym
1.5. Wyp³acone prowizje i udzia³y w zyskach z tytu³u reasekuracji czynnej
1.6. Pozosta³e wydatki z dzia³alnoci bezporedniej oraz reasekuracji czynnej
2. Wydatki z tytu³u reasekuracji biernej
2.1. Sk³adki zap³acone z tytu³u reasekuracji
2.2. Pozosta³e wydatki z tytu³u reasekuracji biernej
3. Wydatki z pozosta³ej dzia³alnoci operacyjnej
3.1. Wydatki z tytu³u czynnoci komisarza awaryjnego
3.2. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych i rzeczowych sk³adników aktywów trwa³ych innych ni¿ lokaty
3.3. Pozosta³e wydatki operacyjne
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci operacyjnej (I-II)
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B. Przep³ywy z dzia³alnoci lokacyjnej
I. Wp³ywy
1. Zbycie nieruchomoci
2. Zbycie udzia³ów, akcji w jednostkach powi¹zanych
3. Zbycie udzia³ów, akcji w pozosta³ych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa
i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych
4. Realizacja d³u¿nych papierów wartociowych emitowanych przez jednostki
powi¹zane oraz sp³ata po¿yczek udzielonych tym jednostkom
5. Realizacja d³u¿nych papierów wartociowych emitowanych przez pozosta³e
jednostki
6. Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych
7. Realizacja pozosta³ych lokat
8. Wp³ywy z nieruchomoci
9. Odsetki otrzymane
10. Dywidendy otrzymane
11. Pozosta³e wp³ywy z lokat
II. Wydatki
1. Nabycie nieruchomoci
2. Nabycie udzia³ów, akcji w jednostkach powi¹zanych
3. Nabycie udzia³ów, akcji w pozosta³ych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych
4. Nabycie d³u¿nych papierów wartociowych emitowanych przez jednostki powi¹zane oraz udzielenie po¿yczek tym jednostkom
5. Nabycie d³u¿nych papierów wartociowych emitowanych przez pozosta³e jednostki
6. Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych
7. Nabycie pozosta³ych lokat
8. Wydatki na utrzymanie nieruchomoci
9. Pozosta³e wydatki na lokaty
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci lokacyjnej (I  II)
C. Przep³ywy rodków pieniê¿nych z dzia³alnoci finansowej
I. Wp³ywy
1. Wp³ywy netto z emisji akcji oraz dop³at do kapita³u
2. Kredyty, po¿yczki oraz emisja d³u¿nych papierów wartociowych
3. Pozosta³e wp³ywy finansowe
II. Wydatki
1. Dywidendy
2. Inne ni¿ wyp³ata dywidend wydatki z tytu³u podzia³u zysku
3. Nabycie akcji w³asnych
&

4. Sp³ata kredytów, po¿yczek oraz wykup w³asnych d³u¿nych papierów wartociowych
5. Odsetki od kredytów, po¿yczek oraz wyemitowanych d³u¿nych papierów wartociowych
6. Pozosta³e wydatki finansowe
III. Przep³ywy pieniê¿ne netto z dzia³alnoci finansowej (I  II)
D. Przep³ywy pieniê¿ne netto, razem
(A.III ± B.III. ± C.III)
E. Bilansowa zmiana rodków pieniê¿nych, w tym:
 zmiana stanu rodków pieniê¿nych z tytu³u ró¿nic kursowych
F. rodki pieniê¿ne na pocz¹tek okresu
G. rodki pieniê¿ne na koniec okresu (F ± D), w tym:
 o ograniczonej mo¿liwoci dysponowania
Dodatkowe informacje i objanienia
obejmuj¹ zakres informacji okrelony w przepisach wydanych na podstawie art.
81 ust. 2 pkt 6 ustawy
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